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1. ABREVIERI 

 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1.  SIMFP Sistem informatic managementul funcției publice 

2.  SENEOSP Sistemul electronic național de evidență a ocupării în 

sectorul public 

3.  ANFP Agenția Naționlă a Funcționarilor Publici 

4.  PNRR Programul Național de Redresare și Reziliență 

5.  SIMRU Sistem integrat de mangementul al serviciilor de resurse 

umane  

 

2. INTRODUCERE 

 

 

În cadrul acestei proceduri, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îndeplineşte 

rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

Pentru scopul prezentului Caiet de sarcini orice activitate descrisă într-un anumit 

capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca 

fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia 

menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului 

şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 

propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice în mod obligatoriu. 

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. Vor fi luate în considerare toate ofertele 

care îndeplinesc cel puţin cerinţele minime din acest caiet de sarcini. Oferta ce conţine servicii 

inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisface cerinţele caietului de 

sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă. 

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu 

special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt 

menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs/serviciu şi NU au ca efect 

favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii. 

Aceste specificaţii vor fi întotdeauna considerate ca având menţiunea «sau echivalent». 

 

3. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII 

 

3.1. INFORMAȚII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) este principalul actor din România 

în cadrul proceselor de recrutare şi promovare a funcţionarilor publici, precum şi în ceea 

ce priveşte evidenţa posturilor şi a funcţionarilor publici. 

Activitatea ANFP se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
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completările ulterioare, precum şi cele ale legislaţiei secundare, respectiv Hotărârii 

Guvernului nr. 785/2022 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 De asemenea, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici gestionează în mod 

centralizat structura de posturi de funcţionari publici din aprox. 4.332 de instituţii publice 

din România. 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a fost înfiinţată în anul 2000, ca organ de 

specialitate al administraţiei publice centrale care are ca misiune asigurarea aplicării 

Strategiei şi a Programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi 

al funcţionarilor publici. În îndeplinirea rolului său, instituţia menţionată îndeplineşte 

atribuţii în domeniile: 

1. reglementarea funcţiei publice; 

2. managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; 

3. gestionarea de programe în domeniul funcţiei publice;       

4. monitorizarea şi controlul activităţilor referitoare la funcţia publică şi la 

funcţionarii publici;   

5. reprezentare.   

Pentru întărirea capacităţii sale instituţionale de a dezvolta un corp de funcţionari 

publici profesionist, stabil şi imparţial aşa cum este prevăzut la art. 400 alin. (1) din Codul 

administrativ şi de a asigura evidenţa necesară gestiunii personalului plătit din fonduri 

publice, ANFP implementează programe finanţate din fonduri europene şi asigură 

gestionarea implementării reformelor, investiţiilor şi obiectivelor specifice componentelor 

din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, aflate în responsabilitatea sa, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare, care răspund priorităţilor stabilite în Planul 

Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Acordul de parteneriat pentru 2021-2027, strategiile 

naţionale (Strategia privind consolidarea administraţiei publice 2014-2020, Strategia 

pentru dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020, Strategia privind formarea profesională 

pentru administraţia publică  2016-2020), precum şi direcţiilor strategice de dezvoltare 

derivate din Codul Administrativ. 

Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de atribuire, orice activitate 

descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, 

trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către 

Ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului 

Contractului. 

 

3.2. INFORMAȚII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZIȚIONAREA 

SERVICIILOR 

 

În conformitate cu Acordul de finanțare privind implementarea reformelor 

și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență nr. 

38921/05.04.2022, semnat între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în 

calitate de coordonator naţional pentru Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi 
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Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în calitate de coordonator de reformă şi 

investiţii pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Agenţia este 

responsabilă pentru implementarea investiţiei 10  Transformarea digitala în 

managementul funcției publice - jalon nr. 177 - "S-au instituit şi sunt operaţionale 

platforme interactive şi colaborative pentru managementul standardizat at resurselor 

umane în administraţia publică centrală" (SIMRU) din cadrul componentei 7 Transformarea 

digitală.  

Serviciile care fac obiectul prezentei achiziţii sunt finanţate prin Ordinul de 

finanţare cu privire la implementarea reformelor si investiţiilor pentru Planul National de 

Redresare si Rezilienţă (PNRR) - Componenta 7 Transformarea digitală, Investiţia 10 

Transformarea digitală în managementul funcţiei publice - jalon nr. 177 ”S-au instituit şi 

sunt operaţionale platforme interactive şi colaborative pentru managementul 

standardizat al resurselor umane în administraţia publică centrală" (SIMRU) nr. 

514/13.07.2022, cu completările ulterioare. 

 

3.3. INFORMAȚII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CĂTRE AUTORITATEA 

CONTRACTANTĂ 

 

Prin achiziţionarea serviciilor de consultanţă ce fac obiectul prezentei achiziţii, se 

va asigura expertiza necesară în vederea elaborării caietului de sarcini aferent 

contractului pentru serviciile de consultanţă şi dezvoltare de software pentru 

implementarea platformei interactive și colaborative pentru managementul 

standardizat al resurselor umane în administrația publică centrală” (SIMRU), asistență 

de specialitate în derularea procedurii de achiziţie şi semnarea contractului. 

Platforma interactivă și colaborativă pentru managementul standardizat al 

resurselor umane în administraţia publică centrală” (SIMRU) reprezintă o platformă de 

gestiune internă aprofundată, utilizată intern de către autorităţi şi instituţii publice 

pentru a realiza procesele de management al resurselor umane, pe modelul platformei de 

HR utilizată la nivelul Comisiei Europene, SYSPER, care va include procese interne de MRU 

automatizate/standardizate de tip: date administrare personal, management 

organizaţional, management al timpului - pontaj, cereri concediu, evidenţă formare, 

setare obiective, raportare etc.  

Aceasta valorifică sistemele informatice dezvoltate în cadrul proiectului 

Transparență și competență în sectorul public cod MySMIS 140086 /SIPOCA 870 şi 

contribuie major la reforma serviciului public, fundamentată pe modele şi tendinţe 

europene, precum şi livrabilele elaborate în cadrul proiectului Dezvoltarea unui sistem 

de management unitar al resurselor umane din administrația publică cod MySMIS 

119957/ SIPOCA 136. 

Prin intermediul SIMRU se va asigura: 

1.1 livrarea de servicii integrate de management al resurselor umane pentru administraţia 

publică centrală, cu o platformă integrată de gestiune a documentelor şi a datelor 

referitoare la angajaţi şi angajatori, elemente colaborative - de tip self service (acces 

dosar profesional digital pentru angajat, generare adeverinţe - automatizat, cazier 
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administrativ, validare acte de studii etc.) şi self management (actualizarea directă de 

către funcţionar a propriului dosar profesional), 

1.2 servicii de raportare evidenţă bugetari, gestiune personal administraţie publică, 

venituri salariale, elemente de carieră, în vederea fundamentării politicilor publice 

guvernamentale (Open Government Data) 

 2. Se va realiza o analiză privind extinderea SIMRU cu un modul de servicii financiare 

integrate (SFI) asociate resurselor umane pentru administraţia publică centrală 

(managementul prezenţei/gestiunea şi plata drepturilor salariale pentru administraţia 

centrală - cel puţin pentru funcţionarii publici, cu aderarea în mod voluntar a 

administraţiei locale.)  

SIMRU aduce o serie de avantaje administraţiilor publice, printre care menţionăm 

creşterea productivităţii şi a eficienţei proceselor de MRU şi îmbunătăţirea calităţii muncii 

printr-o abordare centrată pe utilizator. Experienţa altor ţări care au adoptat un SIMRU 

arată că implementarea acestuia la nivelul administraţiei centrale, într-o manieră 

standardizată de desfăşurare a managementului resurselor umane, poate face ca investiţia 

să producă randament datorită: 

- unui registru precis al angajaţilor din sectorul public, 

- automatizării proceselor de management al resurselor umane, 

- eficientizării muncii ca urmare a reducerii timpului de prelucrare a datelor, 

- evidenţelor statistice de la nivelul instituţiilor şi al sectorului public, 

- furnizării de informaţii precise, oportune şi actuale către angajaţi, 

- reducerii costurilor cu gestionarea angajaţilor, cu întocmirea statelor de plată, cu 

planificarea şi promovarea dezvoltării personalului.  

De asemenea, adoptarea SIMRU ar putea avea drept rezultat o gestionare precisă a 

datelor şi furnizarea de informaţii prompte pentru luarea deciziilor, dublată de 

eficientizarea proceselor de sprijin operaţional, managerial şi executiv. În acest sens, 

existenţa unui SIMRU integrat în administraţia publică din România ar putea ajuta la 

soluţionarea dificultăţilor existente în ceea ce priveşte fragmentarea şi nestandardizarea 

datelor, care duc la furnizarea de informaţii întârziate şi imprecise către oficialităţi, 

împiedicând realizarea de analize moderne şi realizarea unui sector public mai meritoriu 

şi mai performant. 

Se va avea în vedere faptul că în prezent sistemul utilizat în cadrul ANFP 

deservește 153.000 funcționari publici potențiali utilizatori. Se estimează ca SIMRU să 

aibă capacitatea de a deservi un număr de aproximativ 1.300.000 persoane 

(funcționari publici și personal contractual). 

 

3.4.  ALTE PROIECTE ASOCIATE CU ACEASTĂ ACHIZIȚIE DE SERVICII 

 

E-ANFP – prin acest sistem se urmăreşte dezvoltarea şi extinderea platformei de gestiune 

a funcţionarilor publici (nivel central, local) pentru toate procesele aferente parcursului 

de carieră şi pentru interconectarea cu instituţiile colaboratoare. 

E-ANFP va fi un instrument de evidenţă şi management integrat care va fi gestionat de 

către ANFP, reprezentând actualizarea/dezvoltarea progresivă a sistemelor informatice 

existente la nivelul Agenţiei cu privire la managementul carierei funcţionarilor publici de 
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la nivelul administraţiei publice centrale, teritoriale şi locale. Va permite monitorizarea, 

colectarea de date, o gestiune a informaţiilor din dosarul profesional la nivel complex 

(date actualizate de către departamentele de resurse umane de la nivelul autorităţilor şi 

instituţiilor publice, inclusiv cele locale, copii scanate ale actelor administrative emise de 

conducătorii acestora etc.).  

Sistemul informatic E-ANFP va cuprinde toate procesele de la on-boarding-recrutare până 

la evaluare, promovare, ieşirea din sistemul public, având la bază modelul cadrelor de 

competenţă şi fişe de post standardizate, devenind o platformă de gestiune a 

funcţionarilor publici (nivel central, local) pentru toate procesele aferente parcursului de 

carieră.  

Prin E-ANFP se urmăreşte alinierea Agenţiei la dezideratele unei administraţii inteligente 

care să aibă în vedere îndeplinirea atribuţiilor prin sisteme inovative care să ofere 

servicii de calitate sigure şi rapide, de tipul:  

- Arhitectură Business Intelligence pentru ANFP (management funcţie publică/ 

angajaţi administraţia publică dosar profesional, cazier administrativ) - soluţii pentru 

procesele de HR pentru administraţia publică centrală, work force planning, talent 

management, etc).  

- Asistenți RPA (Robotic Process Automation) ce vor asista beneficiarii interni şi 

externi (persoane fizice şi structurile de RU) prin oferirea de asistenţă directă în gestiunea 

carierei, verificarea diplomelor/certificărilor, generarea de mesaje predefinite, 

prioritizarea solicitărilor şi direcţionarea acestora către Call center/operator/Info center 

după caz, formulare inteligente, consolidarea proceselor de management gen SCIM, SMC 

şi management de proiect, elaborarea raportărilor majore ale Agenţiei (acordare asistenţă 

şi suport destinat cetăţenilor, funcţionarilor publici şi instituţiilor publice).  

 

3.5. FACTORI INTERESAȚI ȘI ROLUL ACESTORA 

 

Principalii factori interesaţi în implementarea contractului sunt: 

 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, atât în calitate de autoritate 

contractantă, cât şi în calitate de coordonator de reformă şi investiţii pentru PNRR, cu rol 

de gestionare a implementării reformelor, investiţiilor şi obiectivelor specifice 

componentelor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, aflate în 

responsabilitatea sa, în calitate de Beneficiar final al serviciilor;  

 Secretariatul General al Guvernului, în calitate de coordonator la nivelul 

administraţiei publice centrale şi pentru operaţionalizarea întregului proces de reformă a 

autorităţilor naţionale, cu scopul întăririi capacităţii administrative a instituţiilor din 

România în perioada 2021-2027, având rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice 

şi de strategie aferente actelor de guvernare;  

 Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de coordonator naţional 

pentru Planul naţional de redresare şi rezilienţă; 

 Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, instituţie cu atribuţii  de 

coordonare a procesului de reformă a administraţiei publice centrale şi locale, 

descentralizare şi reorganizare administrativ-teritorială a ţării, în subordinea căruia este 

poziţionată ANFP; 
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 Autoritatea pentru Digitalizarea României, instituţie având rolul de a realiza şi 

coordona implementarea strategiilor şi a politicilor publice în domeniul transformării 

digitale şi societăţii informaţionale;  

 Autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, personalul de conducere şi de 

execuţie, înalţi funcţionari publici, reprezentanţii structurilor de resurse umane) care vor 

utiliza implementa/vor beneficia în urma implementării SIMRU; 

 

 

4. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 

 

4.1. DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE LA NIVELUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE 

 

ANFP are în derulare un contract de implementare a SENEOSP şi un contract de 

implementare platforma pilot Concurs Naţional.  

Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public – SENEOSP, 

reprezintă un ansamblu de resurse şi tehnologii informaţionale aflate în interconexiune, 

destinate digitalizării proceselor şi fluxurilor de lucru specifice pentru colectarea, 

prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor necesare pentru realizarea evidenţei 

personalului plătit din fonduri publice. Detalii despre modulele SENEOSP şi 

funcţionalităţile acesteia pot fi consultate în caietul de sarcini în baza căruia s-a realizat 

achiziţia (anunţ SICAP CN1038828/29.01.2022). 

Tehnologic SENEOSP este compus din:  

- Sistem de baze de date Microsoft SQL Server 2019 std. Edition, pentru depozitul de 

date, respectiv Microsoft SQL Server 2019 Ent. Edition pentru modulul de raportare şi 

Business Intelligence  

- Platforma ATLAS pentru realizarea Modulului Instituţii publice şi a modulului de 

Management Resurse Umane. 

Platforma pilot Concurs National, cuprinde o aplicaţie web dezvoltată special 

conform cerinţelor ANFP, în tehnologie Java, integrată cu soluţiile de testare a 

cunoştinţelor şi competenţelor candidaţilor ale Great People Inside şi SoftSkills  

Componentele, la zi, ale sistemului ANFP pentru gestionarea resurselor umane sunt 

strâns interconectate şi particularizate conform fluxurilor de lucru reglementate de 

legislaţia curentă. Figura de mai jos prezintă o schematizare a fluxurilor de comunicare 

între aplicaţiile şi modulele sistemelor ANFP legate de gestiunea funcţiei publice. 

Aplicaţiile descrise mai sus (excluzând SIM, care are o infrastructură distinctă), 

precum şi alte componente necesare funcţionării lor (Active Directory, protecţie scurgeri 

de date etc.) sunt găzduite pe o infrastructură virtualizată susţinută de două servere 

fizice.  

Aplicaţiile şi instrumentele ANFP (portal, website ANFP, Sistemul Informatic 

Integrat pentru Managementul Funcţiei Publice, gestiune cereri IT, chat intern, emitere 

ordine preşedinte, transmitere newsletters, gestiune cursuri etc.) sunt dezvoltate intern 

pe platforma Microsoft (.NET şi SQL Server). Sistemul IT ANFP dispune parţial de soluţii 

informatice redundante (High-Availability) pentru aplicaţii şi pentru toate componentele 

de reţea.  
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În infrastructura ANFP este implementată o soluţie de back-up la distanţă, într-un Data 

Center asigurat de ANFP. Soluţia utilizată este IBM Tivoli Storage Manager, cu planuri de 

back-up şi retenţie diferite, în funcţie de importanţa sistemelor.  

În etapa de analiză, Achizitorul va oferi Prestatorului selectat toate informaţiile 

necesare/solicitate pentru înţelegerea în detaliu a funcţionării sistemelor existente ce 

asigură managementul funcţiei publice şi/sau a funcţionării SENEOSP şi platformei pilot 

Concurs Naţional.  

 

 

Figura 1 – Fluxurile de comunicare între modulele aplicaţiilor de management funcţie 

publică ANFP 

 

Informaţiile actualizate se regăsesc şi în documentele publicate pe SICAP, în anunţul 

de participare CN1050302 privind Sistemul pentru concursul naţional PNRR. 

 

Caietul de sarcini ce trebuie elaborat trebuie să aibă în vedere faptul că la nivelul 

ANFP sunt gestionate prin portalul de management al funcţiei publice, următoarele: 

 

Nr total de instituţii din administraţia centrală şi 

subordonatele acestora 848 

Nr total de posturi aprobate din administraţia centrală şi 

subordonatele acestora 76682 

Nr total de posturi ocupate din administraţia centrală şi 

subordonatele acestora 60615 
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Nr total de posturi vacante din administraţia centrală şi 

subordonatele acestora 9059 

Nr total de posturi temporar vacante din administraţia 

centrală şi subordonatele acestora 4061 

 Dezvoltarea ulterioară va avea în vedere un număr total de posturi existent de  

aprox. 1.300.000 persoane încadrate în sistemul bugetar. 

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 401 alin. (1) lit. i) şi ale art. 411 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ANFP 

„administrează Sistemul electronic național de evidență a ocupării în sectorul public 

și realizează evidența personalului plătit din fonduri publice”.  

Categoriile de personal pentru care pot fi colectate datele sunt, fără a se limita la:  

A. Funcţionarii publici cu statut general, precum şi cei cu funcţii publice specifice – 

SENEOSP va asigura reconfigurarea evidenţei acestei categorii de personal şi 

module de HRM;  

B. Personalul contractual din familia ocupaţională „administraţie publică”, funcţii de 

demnitate publică, precum şi din autorităţile si instituţiile publice finanţate din 

venituri proprii – SENEOSP va realiza evidenţa acestei categorii de personal, precum 

şi a modulelor de HRM selectate;  

C. Personalul bugetar din familiile ocupaţionale „învăţământ”, „sănătate şi asistenţă 

socială”, „cultură” „diplomaţie”, „justiţie şi curtea constituţională”, „apărare, 

ordine publică şi securitate naţională” - Sistemul SENEOSP asigură evidenţa acestor 

categorii de personal;  

D. Personalul care beneficiază de statut special din cadrul oricărora dintre familiile 

ocupaţionale prevăzute de legislaţia cadru în domeniul salarizării - SENEOSP asigură 

evidenţa statistică a acestei categorii de personal.  

Mediul TIC existent în prezent în cadrul ANFP asigură soluţii de management al serviciilor 

publice şi al funcţionarilor publici. Menţionăm, printre altele, structurile de funcţie 

publică ale instituţiilor (structura posturilor, organigrama, funcţionarii publici), corpul 

funcţionarilor publici, corpul de rezervă al funcţionarilor publici, datele concursurilor de 

recrutare şi promovare, registrul sancţiunilor administrative şi penale aplicate 

funcţionarilor publici. Aceste soluţii sunt sprijinite de procese de back office cum sunt 

fluxurile de documente, notificările, solicitările de avizare, sistemele de transmitere a 

mesajelor etc. ANFP intenţionează să îşi extindă sistemul existent, adăugându-i funcţii de 

gestionare a carierei funcţionarilor publici, ceea ce presupune soluţii software specifice 

prin care:  

(i) să introducă fişe de post standardizate; 

(ii) să operaţionalizeze cadrul de competenţe în procese de MRU digitale; 

(iii) să centralizeze evaluările performanţelor funcţionarilor publici; şi  

(iv) să asigure accesul electronic la dosarele profesionale ale funcţionarilor publici. 

Sistemul SENEOSP dezvoltat prin intermediul proiectului „Transparenţă şi competenţă în 

sectorul public” cod MySMIS2014+ 140086 SIPOCA 870 include următoarele:  

- modulul DWH - Depozit de date SENEOSP dezvoltat prin preluare, transformare şi 

curăţare a datelor din sursele identificate şi pilotarea acestuia;  
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- modulul Instituţii Publice SENEOSP prin care toate instituţiile publice din România, 

până la nivel de ordonator terţiar, vor avea acces şi vor putea modifica sau actualiza datele 

referitoare la personalul propriu din cadrul SENEOSP;  

- modul Sistem Informatic Integrat pentru Managementul Funcţiei Publice cu  

funcţionalităţi privind gestiunea fişelor de post şi dosarul profesional al funcţionarilor 

publici;  

- modul de Management a resurselor umane pentru minim 12 instituţii publice 

centrale şi locale;  

Faptul că nu sunt utilizate instrumente avansate de Business Intelligence, cu capacităţi 

de defalcare a analizelor şi identificare a tendinţelor, este resimţit atât la nivel 

instituţional, cât şi la nivelul întregului sector public. Nici ANFP, nici Inspecţia Muncii, sau 

MMJS nu folosesc mai mult decât instrumentele standard de raportare tranzacţională (ex.: 

Microsoft Reporting Services sau componente de raportare integrate direct în aplicaţie) 

pentru analiza datelor. Astfel, exporturile şi prelucrarea în Excel reprezintă practici 

comune pentru orice analiză dorită şi cresc riscul apariţiei erorilor, timpul de livrare a 

informaţiilor şi eforturile necesare. Utilizatorii operaţionali se bazează pe personalul IT 

pentru elaborarea rapoartelor, dincolo de cele uzuale curente, ceea ce pune presiune 

suplimentară pe aceste departamente, cu resurse şi aşa puţine. Nu există o echipă de 

analiză dedicată, nici în cadrul departamentului IT, nici în departamente operaţionale. 

Lipsa unor instrumente cu utilizare rapidă şi facilă ar putea reprezenta un factor pentru 

percepţia de „apetit redus” al conducerii în legătură cu datele. 

Prin dezvoltarea și operaționalizarea soluției SIMRU - ANFP va putea deveni lider în 

furnizarea de servicii publice, funcţionând mai inteligent, mai rapid şi mai simplu, cu un 

mix adecvat de tehnologie concepută pentru modul în care lucrează funcţionarii publici. 

Proiectul va contribui la crearea unei culturi care să faciliteze atragerea şi păstrarea 

profesioniştilor de top, prin utilizarea soluţiei de mai sus, care să asigure că echipele din 

instituţii sunt angajate şi conectate la misiunea amplă a serviciului public. ANFP creează 

o viziune cuprinzătoare asupra întregii forţe de muncă din sistemul public pentru a evalua 

şi anticipa impactul bugetar al deciziilor strategice privind managementul resurselor 

umane. 

 

4.2. OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE LA CARE CONTRIBUIE REALIZAREA 

SERVICIILOR 

 

Prezentul contract se realizează prin intermediul Planului Naţional de Redresare 

şi Rezilienţă, investiția 10, în cadrul Componentei 7 – Transformare digitală. 

Obiectivul general al Planului Național de Redresare și Reziliență este dezvoltarea 

României prin realizarea unor programe şi proiecte esenţiale, care să sprijine rezilienţa, 

nivelul de pregătire pentru situaţii de criză, capacitatea de adaptare şi potenţialul de 

creştere, prin reforme majore şi investiţii cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare 

şi Rezilienţă. 

Obiectivul  Componentei C7 Transformare digitală este:  

O infrastructură digitală coerentă şi integrată la nivelul administraţiei publice din România 

care să ofere servicii digitale de înaltă calitate atât cetăţenilor, cât şi companiilor. Prin 
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realizarea acestui obiectiv sunt create condiţiile pentru adoptarea tehnologiilor digitale 

în toate sectoarele şi domeniile de activitate ale instituţiilor statului şi pentru creşterea 

numărului de cetăţeni şi companii care vor putea beneficia şi fructifica oportunităţile 

oferite de digitalizare. Implementarea pe scară largă a soluţiilor digitale va contribui, la 

creşterea gradului de transparentizare a activităţii autorităţilor statului şi la reducerea 

barierelor birocratice, contribuind, de asemenea, la realizarea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă.  

Provocări:  

Pilonul V al PNRR, îşi propune realizarea unor obiective specifice pentru îmbunătăţirea 

guvernanţei în condiţiile unui sistem de luare a deciziei predictibil, fundamentat şi 

participativ, asigurarea de servicii publice de calitate, bazat pe existenţa unui corp de 

funcţionari publici profesionişti si bine pregătiţi, consolidând rezistenţa şi, acolo unde 

este necesar, adaptate la tranziţia verde şi digitală.  

Reforma 2.1 Reforma funcției publice prin digitalizare și managementul parcursului 

de carieră, din cadrul acestui pilon V, adresează o serie de provocări, care, de-a lungul 

timpului au condus la dezvoltarea unei birocraţii excesive, într-un cadru în care, 

capacitatea insuficientă de a furniza servicii publice de calitate, inclusiv digitale, au un 

impact negativ asupra cetăţenilor şi a mediului de afaceri. 

 Pentru susţinerea realizării acestei reforme, în cadrul Componentei 7 Transformare 

digitală se finanţează proiecte de investiţii ce vizează soluţionarea provocărilor specifice 

precum:  

 Lipsa alinierii datelor şi integrarea tehnică între principalii actori MRU din 

administraţia publică (ANFP, MMPS, ministerele cu statute speciale şi Ministerul Finanţelor 

Publice), induse de raportările reduse şi fiabilitatea datelor.  

 Fragmentarea şi lipsa standardizării principalelor date MRU (structură 

organizatorică, evidenţa personalului şi salarii) pentru sectorul public din România, 

inexistenţa de metode moderne de analiză de date şi, prin extenso, împiedicarea realizării 

unui sector public bazat mai mult pe meritocraţie şi performanţă. Module mai avansate 

de MRU, cum ar fi serviciile de tip “self-service”, analiză, managementul performanţelor, 

managementul carierei etc., lipsesc cu desăvârşire, iar calculul salarial este de asemenea 

complet descentralizat.  

 Lipsa unui sistem centralizat de SIMRU, construit pe “nucleul” unui registru 

centralizat de personal corelat cu sistemul de state de plată. 

 

SERVICII SOLICITATE CARE FAC OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:  

1. Elaborarea caietului de sarcini pentru achiziţia serviciilor de dezvoltare şi 

implementare a platformei interactive şi colaborative pentru managementul standardizat 

al resurselor umane în administraţia publică centrală” (SIMRU), inclusiv documentele 

necesare avizării CTE, susţinerea în CTE a documentaţiei în vederea obţinerii avizului, 

elaborarea formei finale a caietului de sarcini prin preluarea observaţiilor CTE şi ANAP 

(dacă este cazul); 

2. Elaborarea notei de fundamentare pentru estimarea bugetului achiziţiei de 

servicii de dezvoltare de software cu detalierea pe componentele de servicii/produse 

identificate ca fiind necesare, documente justificative aferente. 
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3. Asistenţă/expertiză de specialitate pe perioada derulării procedurii de achiziţie 

a serviciilor de dezvoltare a sistemului SIMRU până la semnarea contractului de achiziţie.  

 

4.3. DESCRIEREA SISTEMULUI SIMRU 

 

Elaborarea caietului de sarcini care face obiectul prezentei achiziţii va asigura 

dezvoltarea și implementarea platformei interactive și colaborative pentru 

managementul standardizat al resurselor umane în administrația publică centrală” 

(SIMRU), care va trebui să ţină cont de următoarele obiective şi funcţionalităţi generale, 

stabilite la nivelul contractului de finanţare sau identificate iniţial de Beneficiar: 

 SIMRU oferă gama completă de funcţii care asigură managementul integral şi 

integrator al resurselor umane. Printre acestea se numără managementul instituţiilor şi al 

autorităţilor publice, structura organizatorică a instituţiilor, posturile din cadrul 

instituţiilor, evidenţele personale ale angajaţilor, calcularea salariilor angajaţilor, 

măsurarea performanţei angajaţilor, servicii online în domeniul RU, diferite tipuri de 

căutări, rapoarte şi analize legate de resursele umane.  

 Prin intermediul SIMRU se va asigura: 

 livrarea de servicii integrate de management al resurselor umane pentru 

administraţia publică centrală, cu o platformă integrată de gestiune a 

documentelor şi a datelor referitoare la angajaţi şi angajatori, elemente 

colaborative - de tip self service (acces dosar profesional digital pentru 

angajat, generare adeverinţe - automatizat, cazier administrativ, validare 

acte de studii etc.) şi self management (actualizarea directă de către 

funcţionar a propriului dosar profesional), servicii de raportare evidenţă 

bugetari, gestiune personal administraţie publică, venituri salariale, 

elemente de carieră/ în vederea fundamentării politicilor publice 

guvernamentale (Open Government Data). 

 Se va realiza o analiză privind extinderea SIMRU cu un modul de servicii 

financiare integrate (SFI) asociate resurselor umane pentru administraţia 

publică centrală (managementul prezenţei/gestiunea şi plata drepturilor 

salariale pentru administraţia centrală - cel puţin pentru funcţionarii publici, 

cu aderarea în mod voluntar a administraţiei locale.)  

 

 SIMRU aduce o serie de avantaje administraţiilor publice,printre care 

creşterea productivităţii şi a eficienţei proceselor de MRU şi îmbunătăţirea calităţii muncii 

printr-o abordare centrată pe utilizator.. Experienţa altor ţări care au adoptat un SIMRU 

arată că implementarea acestuia la nivelul administraţiei centrale, într-o manieră 

standardizată de desfăşurare a managementului resurselor umane, poate face ca investiţia 

să producă randament datorită: 

 unui registru precis al angajaţilor din sectorul public, 

 automatizării proceselor de management al resurselor umane, 

 eficientizării muncii ca urmare a reducerii timpului de prelucrare a datelor, 

 evidenţelor statistice de la nivelul instituţiilor şi al sectorului public, 

 furnizării de informaţii precise, oportune şi actuale către angajaţi, 
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 reducerii costurilor cu gestionarea angajaţilor, cu întocmirea statelor de 

plată, cu planificarea şi promovarea dezvoltării personalului.  

De asemenea, adoptarea SIMRU ar putea avea drept rezultat o gestionare precisă a datelor 

şi furnizarea de informaţii prompte pentru luarea deciziilor, dublată de eficientizarea 

proceselor de sprijin operaţional, managerial şi executiv. În acest sens, existenţa unui 

SIMRU integrat ar putea ajuta administraţia publică din România la soluţionarea 

dificultăţilor existente în ceea ce priveşte fragmentarea şi nestandardizarea datelor, care 

duc la furnizarea de informaţii întârziate şi imprecise către oficialităţi, împiedicând 

realizarea de analize moderne şi realizarea unui sector public mai meritoriu şi mai 

performant. 

  

 SIMRU este format din mai multe module integrate care asigură diferitele funcții, 

într-o arhitectură modulară care poate fi scalată și îmbunătățită gradual de-a lungul 

timpului. Sistemul aduce soluţii mai largi, cu module de tip autoservire pentru angajaţi, 

servicii online de RU şi tablouri de bord avansate pentru analize RU, gestionarea forţei de 

muncă şi planificarea bugetului. Soluţia SIMRU extinsă cuprinde patru module majore, cu 

submodule care pot fi dezvoltate independent:  

 managementul talentelor (recrutare, numire şi instalare; managementul 

carierei şi al talentelor; performanţă şi recompense; învăţare şi 

dezvoltare),  

 livrarea serviciilor RU (portal de RU, self-service personal şi manageri, 

helpdesk RU),  

 raportare, analiză, planificare a forţei de muncă şi bugetară,  

 procese de bază RU (managementul posturilor şi al organizaţiei; evidenţe 

personal şi tranzacţii; pontaj şi managementul absenţelor; administrare 

salarii şi beneficii; calcul salarial).  

La baza SIMRU se află baza de date RU. Aceasta poate să conţină evidenţe diverse, de la 

cele de bază cu informaţii restrânse (numele, adresa, numărul de telefon şi postul ocupat) 

până la evidenţe complete (incluzând documente despre promovări, plăţi, delegaţii, 

concedii etc.), astfel ANFP va construi un depozit central de date RU. Fără fundaţia de 

bază a unui sistem de MRU bazat pe organizaţie şi pe structura posturilor, construirea unor 

funcţii de MRU mai avansate fie nu are loc, fie este lăsată la latitudinea instituţiilor 

individuale. Sistemul informatic (de management al funcţionarilor publici) al ANFP are 

drept concept de bază postul, nu persoana, iar punctele sale forte sunt managementul 

centralizat al funcţiei publice şi controlul documentelor. 

 

Serviciile de dezvoltare și implementare a SIMRU, pe care consultantul selectat le va 

detalia în etapa de analiză şi în realizarea caietului de sarcini vor viza minim:  

 Analiza detaliată a situaţiei existente la Beneficiar la momentul implementării 

sistemului: tehnică, funcţională, legislativă;  

 Dezvoltarea şi implementarea platformei interactive şi colaborative pentru 

managementul standardizat al resurselor umane în administraţia publică centrală” 

(SIMRU); 



 

15 

 

 Elaborarea unei metodologii de utilizare a platformei ce va conţine proceduri şi 

instrumente de lucru pentru angajaţii ANFP şi restul grupului ţintă identificat; 

 Pilotare/Testare şi operaţionalizare şi implementarea platformei interactive şi 

colaborative pentru managementul standardizat al resurselor umane în administraţia 

publică centrală” (SIMRU); 

 Instruirea personalizată a utilizatorilor şi administratorilor platformei SMIRU; 

 Suport tehnic şi garanţie, cu asigurarea unor timpi optimi de prestare a serviciului; 

 Alte aspecte identificate în vederea bunei implementări a viitorului sistem. 

 

4.4. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE: ACTIVITĂȚI CE VOR FI REALIZATE 

 

Prin achiziţionarea serviciilor de consultanţă ce fac obiectul prezentei achiziţii, se va 

asigura expertiza necesară în vederea elaborării caietului de sarcini aferent contractului 

pentru serviciile de consultanţă şi dezvoltare de software pentru implementarea 

sistemului informatic SIMRU. 

Serviciile vizate prin contract vor trebuie să asigure minim: 

 Analiza cerinţelor şi a situaţiei tehnice şi legislative existente şi identificarea 

proceselor şi fluxurilor informaţionale, a nevoilor operaţionale pentru 

dimensionarea corectă a platformei informatice şi a infrastructurii acesteia în 

vederea elaborării Caietului de sarcini pentru dezvoltarea şi implementarea 

platformei interactive şi colaborative pentru managementul standardizat al 

resurselor umane în administraţia publică centrală” (SIMRU); Etapa de analiză se va 

realiza prin interviuri on site cu personal cheie din direcţiile de specialitate din 

ANFP şi/sau alte instituţii sau autorităţi publice de interes;  

 Identificarea nevoilor şi stabilirea specificaţiilor tehnice şi a caietului de sarcini 

pentru implementarea soluţiei optime, hardware şi software a SIMRU; 

 Identificarea cerinţelor tehnice de securitate a platformei şi de testare a acesteia 

în scopul verificării acesteia; 

 Identificarea cerinţelor de interoperabilitate între toate sistemele informatice 

existente identificate în perioada de analiză; 

 Elaborarea Caietului de sarcini pentru achiziţia platformei SIMRU şi a infrastructurii 

hardware, după caz şi software identificate în urma analizei, inclusiv documentele 

necesare şi susţinerea acestora în vederea aprobării/avizării CTE, ANAP; 

 Asigurarea asistenţei tehnice în obţinerea tuturor avizelor necesare impuse de 

legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte conformitatea proiectelor de finanţare care 

au o componentă specifică domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor cu 

obiectivele strategiilor naţionale din domeniul tehnologiei informaţiei, 

comunicaţiilor şi societăţii informaţionale şi cu strategia naţională de securitate 

cibernetică (precum avizul Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea 

Informaţională); 

 Răspuns la observaţiile ANAP cu privire la documentaţie şi modificarea caietului 

de sarcini, după caz; 
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 Formularea răspunsurilor la solicitările de clarificări primite din partea operatorilor 

economici până la data depunerii ofertelor; 

 Suport pe durata derulării procedurilor de achiziţie publică, prin asumarea 

răspunsurilor de clarificare apărute şi prin desemnarea a minim unui expert cooptat 

în comisia de evaluare; 

 Formularea solicitărilor de clarificări către operatorii economici care participă la 

procedura de achiziţie publică şi analiza/evaluarea răspunsurilor acestora; 

 Asigurarea consultanţei şi elaborarea documentaţiei necesare în cazul eventualelor 

contestaţii cu privire la derularea procedurii in fata Consiliului National de 

Soluţionare a Contestaţiilor; 

 Asistenţă în aplicarea soluţiilor dispuse de către CNSC în ceea ce priveşte procedura 

de achiziţie publică; 

 Asigurarea asistenţei şi consultanţei în ceea ce priveşte încheierea contractului de 

achiziţie publică; 

 Alte activităţi specifice necesare în atingerea scopului prezentelor specificaţii. 

 

4.4.1 Realizarea caietului de sarcini pentru serviciile/produsele necesare  dezvoltării 

și implementării SIMRU; 

În realizarea caietului de sarcini necesar dezvoltării şi implementării SIMRU se va avea în 

vedere: 

a) Inventarierea şi analiza proceselor a sistemului informatic actual (hardware şi 

software), a structurilor/compartimentelor responsabile/implicate în asigurarea fluxului 

de lucru, legislaţiei utilizate pentru furnizarea/asigurarea serviciilor şi a procedurilor, 

instrumentelor de lucru utilizate în managementul resurselor umane, identificarea 

nevoilor operaţionale ale procesului de consultare şi comunicare  etc., 

b) Identificarea nevoilor si stabilirea specificaţiilor tehnice şi a caietului de sarcini pentru  

implementarea soluţiei optime, hardware şi software a sistemului SIMRU, 

c) Întocmirea cerinţelor ce vor conduce la dezvoltarea  şi implementarea platformei 

integrate SIMRU, inclusiv a infrastructurii pe care aceasta va funcţiona, integrând toate 

nevoile identificate: tehnologice, funcţionale, de interoperabilitate, de securitate, 

structurarea bugetară prin alocarea valorilor pentru fiecare componentă a sistemului / 

achiziţie identificată. 

Prestatorul va desfăşura şi o analiză critică a sistemelor existente care fac prelucrări 

asemănătoare celor cerute prin proiect cât şi a unor soluţii similare existente pe piaţă. În 

funcţie de rezultatele de mai sus, va face recomandări referitoare la cele mai bune 

abordări ale dezvoltării soluţiei, fie prin continuarea unor dezvoltări existente fie prin 

achiziţionarea unor module existente pe piaţă şi adaptarea acestora la cerinţele concrete 

ale proiectului, fie printr-o combinaţie a celor două. 

În urma activităţii sale, prestatorul va face recomandări pentru îmbunătăţirea proceselor 

de business, recomandări ce vor sta şi la baza definirii ariei de cuprindere a proiectului/ 

de realizare a caietului de sarcini. 

Prestatorul va propune cea mai bună abordare în derularea achiziţiei pentru 

implementarea sistemului SIMRU.  
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Analiza realizată va cuprinde minim: 

 Legislaţia relevantă pentru gestiunea funcţiei publice, a datelor funcţionarilor 

publici şi a personalului contractual; 

 Stare infrastructură hardware, software şi de comunicaţii precum şi a 

echipamentelor care vor fi achiziţionate prin intermediul  Sistemului pentru 

Concurs Naţional (CN1050302); 

 Funcţionalităţi/fluxuri/aplicaţii utilizate de ANFP, inclusiv Sistemul pentru Concurs 

Naţional (CN1050302), proiectul EANFP, incidenţa infrastructure As A Service 

(IAAS), platform As A Service (PAAS) şi/sau Software As A Service (SAAS); se va avea 

în vedere evitarea dublării funcţionalităţilor existente; 

 Instrumente de lucru utilizate în managementul resurselor umane de către 

instituţiile publice;  

 Identificarea nevoilor operaţionale ale procesului de consultare şi comunicare  etc. 

 Analiza corelativă a strategiilor naţionale în domeniul ITC digitalizare, cloud, etc., 

precum şi a proiectelor strategice finalizate sau în derulare din România, finanţate 

din orice sursă: FESI, naţional, etc; 

 Analiza modelelor de buna practică/ proiectelor majore din state membre ale UE 

în care au fost implementate sisteme similare în administraţia publică; 

 Analiza financiară a pieţei serviciilor IT – care să cuprinde minim: dezvoltare soluţie 

informatică, furnizare hardware, software, licenţe, servicii de formare IT din 

România, servicii similare cu cele ce urmează a fi achiziţionate în vederea unei 

bune fundamentări; 

 Analiza multicriterială a riscurilor care pot impacta achiziţia pentru care urmează 

a fi dezvoltat caietul de sarcini;  

 Analiza oportunităţii încheierii de parteneriate care să conducă la 

interoperabilitate între bazele de date şi sistemele informatice disponibile la 

nivelul diferitelor instituţii; 

 Livrabil prin care se propun posibile variante de arhitectura software şi hardware 

SIMRU, inclusiv module funcţionale componente cu descrierea cerinţelor specifice, 

pornind de la cele mai noi tendinţe în domeniu şi conform legislaţiei aplicabile în 

România.   

În vederea prestării serviciilor de analiză, Prestatorul va realiza un plan de interviu cu 

structurile din cadrul ANFP în vederea identificării şi inventarierii 

proceselor/documentelor etc. Planul de interviu va fi agreat cu Autoritatea Contractantă 

şi va include toate departamentele şi persoanele interesate/ relevante pentru 

implementarea SIMRU. Experţii Prestatorului vor reţine propunerile de eficientizare a 

procesului/proceselor înaintate de participanţi, iar după finalizarea acestora vor realiza 

un raport integrat, care va fi valorificat în procesul de elaborare a proiectului tehnic SIMRU 

şi caietului de sarcini. 

Pentru elaborarea caietului de sarcini, prestatorul va realiza şi identificarea riscurile 

legate de implementarea si funcţionarea SIMRU si va propune masuri în consecinţă, 

precum şi scenariile optime de implementare, inclusiv din punct de vedere a securităţii 

sistemului. 
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Sistemul proiectat va include minim următoarele componente:  

 

1. Integrarea cu sistemele informatice existente şi în curs de implementare.  

 Trebuie ţinut cont de faptul că SIMRU va deveni sursă de date pentru sistemul 

SENEOSP, ceea ce înseamnă că acesta trebuie să gestioneze minim şi setul 

de date din structura SENEOSP. Există două situaţii: 

i. Pentru Instituţiile care  vor adopta sistemul SIMRU – în SENEOSP vor fi 

preluate direct din SIMRU 

ii. Pentru instituţiile care nu vor adopta sistemul SIMRU, prin 

reglementări legale, acestea vor fi obligate să-şi adapteze propriile 

aplicaţii în vederea raportării unui set de date minimal specific 

structurii SENEOSP prin intermediul unui conector pus la dispoziţie de 

către ANFP.  

 Interconectarea cu sisteme şi registre naţionale pentru a asigura validarea 

datelor şi furnizarea automată a anumitor informaţii. 

2. Integrarea cu sistemul informatic al concursului naţional în sensul preluării 

istoricului angajaţilor încă de la procesul de recrutare, a anumitor documente (CV, 

rezultate, candidaturi, etc) 

3. Integrarea cu sistemul informatic pentru managementul funcţiei publice şi portalul 

de management al funcţiei publice şi al funcţionarilor publici în sensul preluării de 

documente şi informaţii specifice carierei, mobilităţii, etc. Totodată integrarea poate fi 

şi în sens invers, de exemplu personalul contractual poate fi preluat automat din SIMRU în 

sistemul informatic pentru managementul funcţiei publice pentru a avea o imagine de 

ansamblu asupra personalului din administraţia publică. 

4. Soluţia tehnică prin care se va realiza integrarea nu trebuie creeze dependeţe 

tehnologice pentru beneficiar. 

5. În cadrul procesului de integrare, asigurarea conectivităţii permanente în soluţiile 

IT prezente şi viitoare ale ANFP va face posibilă scalabilitatea infrastructurii TIC şi evoluţia 

software-ului în viitor. Din acest punct de vedere, o abordare bună ar fi aceea de a utiliza 

interfeţe software-to-software care să răspundă oricărei nevoi viitoare de integrare.  

a) Recomandări privind planificarea forței de muncă și cadrul de competențe:  

Arhitectura SIMFP ar trebui completată de un nou modul, destinat gestionării cadrului de 

competenţe. Acest cadru va sta la baza proceselor de planificare a forţei de muncă, a 

concursului naţional şi a sesiunilor de concurs pentru recrutare pe post, şi va servi la 

definirea mai precisă a fişelor de post generice sau specifice. Prin portalul său web special 

creat în acest scop, ANFP ar putea pune la dispoziţia autorităţilor publice instrumente 

avansate care să le ajute să gestioneze eficient şi consecvent planificarea forţei de muncă, 

pe baza datelor deja existente în baza de date a ANFP. Astfel, consolidarea capacităţilor 

de raportare, de analiză şi de previzionare folosite pentru corelarea şi agregarea datelor 

referitoare la posturile existente, la competenţele prezente şi prevăzute, precum şi la 

pensionările sau plecările planificate ar putea contribui la calibrarea propunerilor făcute 

de instituţii şi la facilitarea avizării de către ANFP. 
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b) Recomandări privind componenta software de evaluare a performanței:  

O componentă software care să înregistreze evaluările finale ale performanţelor şi 

istoricul evaluărilor fiecărui funcţionar public ar putea să sporească transparenţa 

procesului de evaluare a performanţei şi să îmbunătăţească accesul la informaţii. O soluţie 

software mai complexă de evaluare a performanţei ar putea să reprezinte un cadru pentru 

analizarea datelor şi ar putea fi valorificată în vederea îmbunătăţirii performanţelor. Cu 

ajutorul datelor sintetizate privind performanţa funcţionarilor publici, ANFP ar putea să 

analizeze rapoartele de evaluare a performanţei la diferite niveluri de granularitate. 

Totuşi, pentru realizarea acestui deziderat ar trebui avută în vedere o structură mai 

complexă a datelor, care să aibă drept scop evaluarea performanţei prin prisma 

competenţelor. Diferitelor tipuri de utilizatori ar trebui să le fie asociate roluri de 

utilizator în cadrul componentei software de evaluare a performanţei funcţionarilor 

publici. În acest sens, este important să se adopte o soluţie pentru extinderea metodei de 

autentificare pe portalul web şi să se actualizeze politicile de securitate. 

c) Recomandări privind dosarul profesional individual din cadrul componentei 

software privind funcționarii publici:  

Ar trebui realizată o componentă software specifică pentru afişarea dosarului de personal 

al fiecărui funcţionar public, astfel încât fiecare funcţionar să aibă opţiunea de a-şi 

consulta propriul dosar profesional. Dosarul individual al funcţionarului public trebuie să 

satisfacă nevoile informaţionale ale angajatului şi, totodată, să răspundă cerinţelor de 

date operaţionale ale managerilor de la diverse niveluri ierarhice. Prin trecerea la un 

portal cu autoservire pentru angajaţi (Employee Self Service – ESS), ANFP ar pune la 

dispoziţia funcţionarilor publici şi alte funcţii relevante. ANFP ar trebui să organizeze 

interviuri la nivelul mai multor instituţii şi autorităţi publice, ca prim pas către 

identificarea unei liste de priorităţi ale utilizatorilor şi pentru stabilirea modalităţii prin 

care ar putea fi acestea îndeplinite de portalul web, prin acest modul sau printr-o opţiune 

mai sofisticată, cum ar fi un portal ESS. 

d) Recomandări privind componenta software a fișelor de post:  

Utilizarea semnăturii electronice în software-ul în care se întocmeşte fişa unui post 

specific ar reprezenta un prim pas esenţial către înlocuirea documentelor scanate 

încărcate în portalul web ca fişiere PDF. Acest proces ar fi însă unul complex şi trebuie 

pregătit cu grijă din mai multe perspective (de ex. informatică, financiară, juridică). 

Extinderea mecanismului de autentificare în portalul web pentru instituţii publice al ANFP, 

astfel încât o instituţie să poată avea mai multe conturi de utilizatori, ar ajuta la 

digitalizarea procesului de compilare şi validare a fişelor de post specifice. Se recomandă 

ca documentele să fie urmărite mai detaliat, în fiecare etapă a procesului, de la iniţierea 

acestuia până la transmiterea formei finale către ANFP. 

e) Recomandări privind îmbunătățirea sistemelor existente ale ANFP:  

Experienţa utilizatorilor ar putea fi îmbunătăţită, iar ergonomia soluţiilor software ar 

putea fi sporită prin adoptarea unei soluţii de autentificare unice pentru toate aplicaţiile 

web viitoare în care accesul se va face pe bază de cont de utilizator. Implementarea unei 

soluţii integrate de gestionare a utilizatorilor, de exemplu a tehnologiei de gestionare a 

identităţii şi a accesului clienţilor (sau al consumatorilor), ar face posibilă guvernarea 

tuturor identităţilor asociate cu utilizatorii externi pe care ar trebui să le gestioneze 
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aplicaţiile ANFP. S-ar obţine o creştere a eficienţei prin eliminarea dublării inutile a 

informaţiilor funcţionarilor publici, revizuind structura bazei de date din PORTAL, 

normalizând-o astfel încât să includă entitatea independentă „Persoana” şi scoţând în 

evidenţă legăturile cu posturile publice gestionate de ANFP. Prin adoptarea unei abordări 

centralizate a datelor referitoare la personal s-ar obţine o gestionare unitară a datelor 

persoanei, deci şi a statutului său în diferitele etape ale carierei: de la candidat simplu la 

candidat preselectat în urma concursului naţional, iar în final funcţionar public. Astfel, se 

recomandă ca soluţie viitoare dezvoltarea unui modul software specific pentru 

gestionarea dosarelor individuale de personal, din care toate aplicaţiile să obţină datele 

relevante. S-ar putea maximiza eficienţa sistemului şi utilizarea corespunzătoare a 

acestuia prin campanii ţintite şi prin instruire cu privire la cele mai noi caracteristici de 

sistem. ANFP, în colaborare cu echipa de implementare, ar trebui să aibă în vedere o 

strategie de instruire adecvată pentru utilizatori, în funcţie de nevoile de informare ale 

acestora. Existenţa unor module de învăţare electronică, dotate cu instrumente 

interactive şi dinamice, ar avea drept rezultat adoptarea pe scară mai largă a noilor funcţii 

dezvoltate. 

 

 
Structura aceasta pe module evidenţiază elementele esenţiale privitoare la resursele 

umane la baza figurii şi elementele mai avansate/personale înspre partea superioară. O 

serie de consideraţii cu privire la tipurile de date prelucrate de fiecare modul sunt 

detaliate mai jos:  

a) Managementul funcţiilor şi instituţiei, 

b) Păstrarea evidenţei angajaţilor şi operaţiunilor /prelucrări de date, 

c) Pontaje şi gestionarea absenţelor  



 

21 

 

d) Administrarea salariilor şi beneficiilor 

e) Calculul salarial  

f) Raportare, analiză, planificare forţă de muncă şi bugetară 

g) Furnizarea serviciilor de resurse umane  

h) Recrutare, numire în funcţie şi inducţia noilor angajaţi 

i) Managementul carierei şi talentelor  

j) Performanţe şi recompense 

k) Învăţare şi dezvoltare 

6. Identificarea infrastructurii IT&C necesare pentru rularea SIMRU (echipamente şi 

licenţe informatice).  

 

Caietul de sarcini ce va fi realizat trebuie să prevadă modalităţi de instruire a personalului 

ANFP privind utilizarea şi întreţinerea platformei dezvoltate şi modalităţi de asigurare a 

suportului tehnic şi garanţiei post implementare. 

În cadrul Caietului de sarcini se vor identifica şi elementele pe baza cărora se va întocmi 

şi finaliza documentaţia de atribuire pentru viitoarea achiziţie de dezvoltare de software: 

 cerinţe privind numărul şi profilul experţilor necesari; 

 propuneri alternative pentru factorii de evaluare a ofertelor în conformitate cu 

legislaţia naţională în materia achiziţiilor publice; 

 cerinţe privind modul de prezentare a propunerii tehnice, financiare şi a ofertei şi 

eventuale propuneri de formulare care să fie puse în acord cu elementele 

solicitate; 

 propuneri de clauze contractuale aplicabile; 

 cerinţe privind managementul de proiect; 

Prestatorul va realiza o notă de fundamentare pentru estimarea bugetului achiziţiei de 

servicii de dezvoltare de software cu detalierea pe componentele de servicii/produse 

identificate ca fiind necesare, bazată pe date clare şi verificabile. Datele furnizate vor 

sta la baza elaborării strategiei de contractare şi a altor documente suport. 

Caietul de sarcini, ca livrabil, în cadrul documentaţiei de atribuire, va respecta cerinţele 

şi recomandările legale în vigoare la data realizării şi publicării. Structura caietului de 

sarcini va fi agreată cu reprezentanţii Autorităţii Contractante. De asemenea, Prestatorul 

va realiza orice modificări sunt solicitate sau sugerate de către instituţiile cu rol în 

verificarea şi validarea achiziţiilor publice, fără nici un cost suplimentar pentru 

Autoritate. 

Prestatorul va înainta o varianta iniţială a Caietului de sarcini Autorităţii Contractante 

pentru observaţii, clarificări/modificări/adaptări. Autoritatea Contractanta va transmite 

observaţiile, clarificările/modificări/adaptările propuse pentru analiză şi integrare în 

versiunea finală a caietului de sarcini, ori de câte ori va considera necesar. 

Livrabile aferente etapei: 

 Raport de analiză a situaţiei existente şi posibile scenarii de implementare SIMRU 

în concordanţă cu noile tehnologii existente pe piaţă, şi posibile variante de 

arhitectura software şi hardware SIMRU, inclusiv module funcţionale componente 

cu descrierea cerinţelor specifice, pornind de la cele mai noi tendinţe în domeniu 

şi conform legislaţiei aplicabile în România. 
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 Fişa specificaţiilor tehnice şi a cerinţelor funcţionale pentru fiecare componentă a 

SIMRU,  

 Caiet de sarcini pentru consultarea publică (Nota:se va asigura  şi suport pe 

perioada derulării consultării publice). 

Termen de realizare: 60 de zile de la semnarea contractului. 

 Caiet de sarcini revizuit şi consolidat;  

 Documentaţia tehnică pentru validarea CTE.. 

Termen de realizare: 15 zile de la finalizarea perioadei de consultare publică. 

 4.4.2 Elaborarea notei de fundamentare pentru estimarea bugetului achiziției de 

servicii de dezvoltare de software cu detalierea pe componentele de servicii/produse 

identificate ca fiind necesare 

Livrabile aferente etapei: 

 Nota de fundamentare pentru estimarea bugetului achiziţiei de servicii de 

dezvoltare de software, cu detalierea pe componentele de servicii/produse 

identificate ca fiind necesare. 

Termen de realizare: 60 de zile de la semnarea contractului. 

 

4.4.3. Asistență de specialitate pe perioada derulării procedurii de achiziție a 

serviciilor de dezvoltare a sistemului SIMRU;  

În cadrul acestei etape Prestatorul va: 

 participă la elaborarea documentaţiei de atribuire, a strategiei de contractare şi a 

documentelor suport aferente, pentru  serviciile de dezvoltare şi implementare a 

sistemului SIMRU.  

 asigură asistenţă tehnică în obţinerea tuturor avizelor necesare impuse de legislaţia 

în vigoare în ceea ce priveşte conformitatea proiectelor de finanţare care au o 

componentă specifică domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor cu 

obiectivele strategiilor naţionale din domeniul tehnologiei informaţiei, 

comunicaţiilor şi societăţii informaţionale şi cu strategia naţională de securitate 

cibernetică (precum avizul Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea 

Informaţională).  

 realizarea documentaţiei necesară pentru avizarea Caietului de 

sarcini/Documentaţiei de atribuire de către CTE, ANAP; 

 asigura asistenţa tehnică pe perioada desfăşurării procedurii de achiziţie care face 

obiectul contractului şi realizarea răspunsurilor de clarificare apărute,  

 va desemna o echipă tehnică care va cuprinde cel puţin:  Manager de contract, 

Expert achiziţii, Expert analist de business, Expert arhitect de sistem, Expert 

securitate IT şi Expert RU care vor fi implicaţi în elaborarea documentaţiei, a 

analizei, etc. Din cadrul echipei  vor fi desemnaţi experţi cooptaţi care vor participa 

la evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de atribuire şi vor întocmi 

rapoarte de specialitate etc. 

 Asigurarea consultanţei si elaborarea documentaţiei necesare în cazul eventualelor 

contestaţii cu privire la derularea procedurii in fata Consiliului National de 

Soluţionare a Contestaţiilor; 
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 Asistenta în aplicarea soluţiilor dispuse de către CNSC in ceea ce priveşte procedura 

de achiziţie publică; 

 Asigurarea asistentei şi consultantei în ceea ce priveşte încheierea contractului de 

achiziţie publică; 

Livrabile aferente etapei: 

 Rapoarte de specialitate ale experţilor cooptaţi – la finalul evaluării ofertelor 

primite în cadrul procedurii 

 Raport de activitate detaliat pe fiecare componentă a etapei,  

Termen de realizare: în termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de achiziție 

și semnarea contractului. 

 

4.5. REZULTATELE CARE TREBUIE OBȚINUTE ÎN URMA PRESTĂRII SERVICIILOR 

 

În urma ducerii la bun sfârşit a acestui serviciu, Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici va atribui contractul de servicii în urma derulării căruia va fi îndeplinit - jalonul 

nr. 177 - "S-au instituit şi sunt operaţionale platforme interactive şi colaborative pentru 

managementul standardizat at resurselor umane în administraţia publică centrală" (SIMRU) 

din cadrul componentei 7 Transformarea digitală.   

Rezultate aşteptate prin realizarea prezentului contract: 

 Analiza situaţiei existente, 

 Caiet de sarcini pentru achiziţia de servicii de dezvoltare de software personalizat 

pentru dezvoltarea și implementarea platformei interactive și colaborative pentru 

managementul standardizat al resurselor umane în administrația publică centrală 

(SIMRU,  

 Documentaţie necesară pentru avizarea CTE,  

 Nota de fundamentare pentru estimarea bugetului achiziţiei de servicii de 

dezvoltare de software, cu detalierea pe componentele de servicii/produse identificate 

ca fiind necesare, 

 Documentaţie de atribuire conformă necondiţionat publicată, 

 Rapoarte de specialitate ale experţilor cooptaţi, pentru achiziţia derulată, 

 Rapoarte de activitate, pentru activităţile suport de consultanţă de specialitate 

realizate pe perioada derulării procedurii. 

 Contract de servicii de dezvoltare de software personalizat pentru dezvoltarea și 

implementarea platformei interactive și colaborative pentru managementul 

standardizat al resurselor umane în administrația publică centrală (SIMRU) atribuit. 

 

4.6. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR 

 

        Toate documentele/materialele elaborate şi/sau concepute în cadrul acestui 

contract, în vederea executării contractului, analizele, rapoartele, datele, materialele 

compilate, documentaţiile tehnice realizate de prestator în cadrul acestui contract vor 

constitui proprietatea Autorităţii Contractante - Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici. 
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4.6.1. Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru: 

a) punerea la dispoziţia prestatorului a tuturor informaţiilor disponibile pentru 

obţinerea rezultatelor aşteptate; 

b) desemnarea cel puţin a unei persoane responsabile cu derularea contractului, în 

termen de 3 zile de la semnarea contractului în vederea asigurării managementului 

de contract, monitorizarea realizării tuturor documentelor referitoare la derularea 

contractului, monitorizarea permanentă şi evaluarea periodică a gradului de 

îndeplinire a obiectivelor contractului; 

c) asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a 

Contractului. 

d) menţinerea legăturii permanente cu reprezentanţii prestatorului şi să răspundă 

tuturor solicitărilor de informaţii/documente primite de la aceştia; 

e) punerea la dispoziţia prestatorului a facilităţilor şi/sau informaţiilor pe care acesta 

le solicită şi care sunt necesare îndeplinirii contractului; 

f) verificarea prestării serviciilor în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini; 

g) verificarea rapoartelor de activitate solicitate prin caietul de sarcini şi depuse de 

prestator; 

h) recepţia şi acceptanţa serviciilor prestate şi efectuarea plăţilor aferente serviciilor 

prestate, în baza facturii emise de prestator. 

 

4.6.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru: 

 

a) Asigurarea de resurse suficiente şi cu expertiza adecvată pentru a presta Serviciile; 

b) asigurarea planificării resurselor în raport cu graficul estimat pentru derularea 

contractului şi prezentat în cadrul acestui document; 

c) îndeplinirea obligaţiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, 

a prevederilor legale şi contractuale relevante precum şi cu deplina înţelegere a 

complexităţii legate de derularea cu succes a contractului, astfel încât să se asigure 

îndeplinirea obiectivelor stabilite şi atingerea jalonului din PNRR în termenul 

prevăzut, inclusiv prin furnizarea asigurării că activităţile şi rezultatele sunt 

realizate la parametrii calitativi solicitaţi; 

d) asigurarea valabilităţii tuturor autorizaţiilor şi certificatelor (atât pentru 

organizaţia sa, cât şi pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea 

serviciilor), care sunt necesare (conform legislaţiei în vigoare) pentru prestarea 

serviciilor; 

e) asigurarea unui anumit grad de flexibilitate în prestarea serviciilor în funcţie de 

necesităţile obiective ale Autorităţii Contractante la orice moment în derularea 

contractului, în funcţie de jalonul prevăzut în PNRR, termenele de implementare a 

activităţilor şi eventualele modificări aduse PNRR; 

f) prezentarea rezultatelor în formatul/formatele care să respecte cerinţele 

Autorităţii Contractante; 

g) colaborarea cu personalul Autorităţii Contractante alocat pentru serviciile 

desfăşurate conform Contractului (monitorizarea progresului activităţilor în cadrul 
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Contractului, coordonarea activităţilor în cadrul Contractului, feedback); 

h) respectarea obligaţiilor aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii 

instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau 

prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii 

enumerate în anexa X la Directiva 2014/24; 

i) asigurarea păstrării confidenţialităţii documentelor, materialelor, datelor şi 

informaţiilor în legătură cu proiectul, care au fost indicate de către părţi ca fiind 

confidenţiale; 

j) respectarea legislaţiei naţionale în vigoare pentru toate tipurile de activităţi şi 

cheltuieli pe care le prestează; 

k) păstrarea în condiţii de siguranţă a datelor personale şi informaţiilor care sunt 

necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea documentelor utilizate în/şi 

derivate din prestarea serviciilor în condiţiile Regulamentului General privind 

Protecţia Datelor Personale (Regulamentul (UE) 2016/679) şi ale Legii nr. 190/2018 

privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor), informaţii primite de la achizitor, să nu le utilizeze în alte 

scopuri decât cel pentru care au fost primite şi să ia toate măsurile prin care să 

prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii; 

l) furnizarea la timp a tuturor documentelor livrabile prevăzute şi pentru obţinerea 

rezultatelor stabilite prin caietul de sarcini; 

m) realizarea cerinţelor acestui contract respectând şi aplicând cele mai bune practici 

în domeniu; 

n) conformarea cu Ordinele administrative emise de managerul de proiect 

(responsabilul activităţi/coordonator măsură) al autorităţii contractante. 

o) In cadrul tuturor documentelor care fac obiectul prezentului se va asigura 

respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie 

publică.(Ex. specificaţiile tehnice nu vor preciza un anumit producător, o anumită 

origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile 

furnizate de un anumit operator economic şi nici nu vor face referire la mărci, 

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

favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau produse) 

p) asigurarea măsurilor pentru evitarea apariţiei conflictului de interese. 

  

Prestatorul se obligă ca orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv 

drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, 

obţinute în executarea sau ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul prezentului 

contract vor fi proprietatea Achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera după 

cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură. 

 Prestatorul nu va publica sau dezvălui nici o informaţie fără acordul prealabil scris al 

Autorităţii Contractante. În cazul unui dezacord, primează decizia Autorităţii 

Contractante. 
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În vederea respectării celor stipulate în contractul de servicii, Prestatorul va 

respecta următoarele principii profesionale şi de performanţă: 

 Va demonstra Autorităţii Contractante că deţine competenţele profesionale şi 

legale asumării calităţii de Prestator al serviciilor contractate. 

 Prin semnarea contractului de servicii, prestatorul recunoaşte importanţa 

serviciilor pe care trebuie să le furnizeze şi constrângerile financiare/materiale/de 

personal sau cele legate de termenele de realizare a activităţilor proiectului. 

 Va acţiona pro-activ încât să asigure îndeplinirea obiectivelor contractului la 

termen şi în limita fondurilor alocate, aceasta însemnând că: 

- Va analiza cu atenţie cerinţele proiectului, graficul de desfăşurare al activităţilor şi 

va presta serviciile potrivit caietului de sarcini; 

- Va asigura transmiterea la timp a documentelor/informaţiilor, în mod corect şi 

complet, lăsând părţii destinatare un timp suficient pentru a răspunde/a lua măsurile 

necesare; 

- Va obţine, în timp util, din partea Autorităţii Contractante/echipei de proiect, toate 

informaţiile suplimentare necesare în vederea realizării activităţilor pentru care a fost 

contractat; 

- Va elabora şi preda raportări în formatul agreat de comun acord cu Autoritatea 

Contractantă, în care informaţiile furnizate să fie complete, clare, exacte, fără 

ambiguităţi şi accesibile; 

- Va alege, de fiecare dată, soluţia care răspunde cel mai bine intereselor Autorităţii 

Contractante. 

 

5. IPOTEZE ȘI RISCURI 

 

Ipotezele luate în considerare la momentul iniţierii procedurii: 

 serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de sarcini şi în Manualul de 

identitate vizuală PNRR; 

 toate informaţiile relevante şi disponibile la nivelul Autorităţii Contractante pentru 

realizarea serviciilor vor fi puse la dispoziţia prestatorului; 

 buna colaborare între părţile implicate: Autoritate contractantă/coordonator de 

reforme şi investiţii, finanţator/coordonator PNRR, prestator, autorităţi 

competente şi factori relevanţi implicaţi; 

 nu se prevăd schimbări ale cadrului legal care să afecteze major implementarea şi 

desfăşurarea în bune condiţii a contractului; 

 măsurile specifice instituite, precum şi legislaţia existentă la nivel european şi 

naţional, de natură tehnică, igienico-sanitară şi organizatorice, adoptate în 

vederea prevenirii răspândirii COVID-19, în vigoare la momentul derulării 

activităţilor ce presupun interacţiune directă. 

Ipotezele pe care potenţialii Ofertanţi trebuie să le ia în considerare în realizarea 

ofertelor tehnice şi financiare sunt:  

a) conţinutul serviciilor solicitate este descris în Caietul de Sarcini în forma şi detaliile 

care sunt cunoscute Achizitorului la data realizării documentaţiei.  

b) Toate informaţiile relevante şi disponibile la nivelul Autorităţii Contractante pentru 
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realizarea serviciilor vor fi puse la dispoziţia Prestatorului într-un timp rezonabil, 

în funcţie de complexitatea acestora; 

c) Prestatorul va semna un acord de confidenţialitate şi de respectare a datelor cu 

caracter personal la momentul semnării Contractului şi va respecta toate 

instrucţiunile privind utilizarea informaţiilor confidenţiale. 

 

Riscurile identificate la momentul elaborării Caietului de Sarcini şi riscuri care pot apărea 

în derularea contractului sunt următoarele: 

a) Dificultăţi de colaborare şi comunicare între factorii interesaţi implicaţi; 

b) Datele şi informaţiile necesare desfăşurării serviciilor comunicate de către 

Achizitor nu sunt suficiente pentru îndeplinirea cerinţelor solicitate prin Caietul de 

Sarcini; 

c) Validarea documentelor livrabile, se realizează cu întârziere, în special în cazul în 

care sunt implicate şi instituţii terţe cu care se realizează schimburi de date; 

d) Adăugarea de activităţi/ solicitări de informaţii noi, în funcţie de progresul 

activităţilor şi modificările legislative. 

Oferta va include un registru al riscurilor în care vor fi tratate, conform strategiei 

Prestatorului, minim riscurile identificate mai sus, precum şi orice alte riscuri identificate 

de Prestator. 

În pregătirea Ofertei, Prestatorii trebuie să aibă în vedere cel puţin riscurile şi ipotezele 

descrise mai sus. În acest sens, la întocmirea ofertei, Prestatorul trebuie să ia în 

considerare resursele necesare (de timp, financiare, umane şi de orice altă natură), 

pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor propuse de Achizitor. 

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariţie pe perioada de derulare a 

contractului identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a 

documentaţiei de atribuire sunt: 

 

MATRICEA RISCURILOR 

Nr. 

crt. 

 

 

 

 

Responsabil 

Măsuri 

A
u
to

ri
ta

te
 

c
o
n
tr

a
c
ta

n
ta

 

C
o
n
tr

a
c
ta

n
t 

R
is

c
 c

o
m

u
n
 

Etapa de derulare  a contractului   

1. 

Apariţia unor deficienţe 

de comunicare între 

Achizitor şi Prestator, 

precum şi la nivel 

instituţional, intern sau 

extern,  inclusiv din 

cauza unui personal 

 

 

X 

Risc potenţial minim 

Achizitorul prin echipa de proiect, se 

va preocupa de implementarea 

contractului astfel încât să nu apară 

dificultăţi în colaborarea/comunicarea 

dintre părţi, inclusiv prin organizarea 
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insuficient alocat sau de 

înţelegere a Caietului de 

sarcini. 

de şedinţe /întâlniri periodice în 

scopul organizării activităţilor 

2. 

Întârzieri generate de 

depăşirea termenelor de 

transmitere feedback 

pentru livrabilele 

realizate de Prestator 

x 

 

 

Risc potenţial minim 

Achizitorul va aloca personal instruit 

care să răspundă conform termenelor 

asumate prin caietul de sarcini şi de 

calitatea datelor puse la dispoziţia 

prestatorului.  

3. 

Modificări legislative 

şi/sau de reglementare 

relevante care pot avea 

impact asupra activităţii 

şi/sau asupra situaţiei 

financiare a operatorului 

 

x 

 

Risc potenţial minim 

Preţurile nu pot fi actualizate, preţul 

este ferm şi nerevizuibil pe durata 

contractului, indiferent de 

modificările legislative apărute după 

data anunţului de participare. 

Execuţia serviciilor se va efectua 

conform normelor şi standardelor din 

domeniu în vigoare.  

4. 

Costuri suplimentare şi 

întârzieri care se 

datorează  modului de 

gestionare a contractului 

de către contractant ca 

urmare a desfăşurării 

neconforme a activităţii 

acestuia. 

 

x 

 

Risc potenţial mediu 

Contractantul va suporta orice 

consecinţe decurg din desfăşurarea 

neconformă a activităţii, exclusiv din 

vina sa. Contractantul trebuie să 

asigure prestarea serviciilor în 

calendarul stabilit la nivelul calitativ 

şi în costurile  prevăzut/e în oferta. 

Se vor aplica sancţiunile prevăzute 

prin contract.  

5. 

Riscuri neasigurabile în 

legătură cu evenimente 

de forţă majoră 

  X 

Risc potenţial minim 

În cazul unor evenimente de forţă 

majoră cu consecinţe asupra prestării 

serviciilor, AC şi contractantul vor fi 

responsabili cu remedierea situaţiei; 

în limita cadrului contractual, vor fi 

evaluate măsurile posibile, resursele 

şi responsabilităţile asociate. 

6. 

Intrarea în insolventă 

şi/sau faliment a 

contractantului 

 x  

Risc minim, exclusiv în sarcina 

contractantului. 

Documentaţia de atribuire este 

întocmită astfel încât contractantul 

câştigător să fie solvabil. În cazul în 

care contractantul devine insolvabil, 

contractul se va rezilia iar AC va 

organiza o noua procedură. 
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6. ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI 

 

          Managementul contractului va fi asigurat de către manager proiect/responsabilul 

coordonare activităţi/coordonator măsură desemnat din partea Achizitorului.   

Orice decizie asupra modului de derulare şi implementare a activităţilor 

contractului va fi luată de comun acord cu echipa de implementare a proiectului şi 

responsabilul coordonare activităţi/coordonatorul măsură. 

Prestatorul este responsabil pentru execuţia la timp a tuturor activităţilor 

prevăzute şi pentru obţinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini. 

Prestatorul va realiza toate cerinţele acestui contract respectând şi aplicând cele 

mai bune practici în domeniu.  

Prestatorul se va conforma Ordinelor administrative emise în cadrul contractului de 

către Achizitor. Prestatorul va furniza tuturor părţilor implicate în proiect toate 

informaţiile solicitate referitoare la proiect.  

 

Coordonarea contractului 

În cadrul contractului se vor organiza întâlniri de lucru, după cum urmează: 

-organizarea întâlnirii de începere/demarare a contractului care va avea loc după 

emiterea Ordinului de începere a prestării serviciilor. Această întâlnire va avea loc la 

sediul Achizitorului, la o dată stabilită de comun acord între părţile contractante pentru 

facilitarea cunoaşterii celor două echipe ce vor colabora în acest contract şi stabilirea 

procedurilor de lucru; 

-organizarea întâlnirilor ad-hoc, la solicitarea uneia dintre părţi în vederea rezolvării unor 

probleme apărute în implementare care necesită rezolvare urgentă; 

-organizarea de întâlniri la finalizarea fiecărei etape/activităţi din contract, precum şi a 

unei întâlniri care să statueze finalizarea contractului, rezultatul 

satisfăcător/nesatisfăcător obţinut de către Achizitor în urma derulării contractului. 

 

Reuniunile, întâlnirile se vor realiza fizic şi/sau în format online, după caz. Se vor 

utiliza preponderent poşta electronică, semnătura electronică, platformele şi 

instrumentele de comunicare puse la dispoziţie/utilizate de către Achizitor. Prestatorul şi 

Autoritatea contractantă vor comunica permanent prin telefon, respectiv e-mail etc., căi 

de comunicare prin care să se poată transmite informări sau solicitări pentru buna 

desfăşurare a activităţilor ce fac obiectul contractului.  

Următoarele modificări enumerate cu titlu de exemplu se vor realiza prin 

intermediul notificărilor/instrucţiunilor/dispoziţiilor scrise emise de Achizitor 

(beneficiarul contractului) şi confirmate de primire de către prestator: 

 - concluziile întâlnirilor/şedinţelor de monitorizare cu MIPE/Comisia Europeană 

sau ca urmare a solicitărilor Achizitorului privind corectarea neconformităţilor, variaţii 

ale activităţilor din contract necesare în scopul îndeplinirii obiectului contractului şi cele 

real prestate, fără modificarea caietului de sarcini. 

Eventuale modificări ale elementelor mai sus menţionate, pe parcursul derulării 

Contractului, nu trebuie să afecteze, în niciun caz şi în niciun fel rezultatul achiziţiei 
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aferent prezentului Contract, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe 

baza căruia prestatorul a fost declarat câştigător.  

Oricare dintre Părţi notifică cealaltă Parte, de îndată ce devine conştientă de o 

neclaritate/ambiguitate sau incoerenţă/neconcordanţă între Documentele Contractului. 

În cazul unor astfel de neclarităţi şi incoerenţe, clarificarea aspectelor se va face printr-

o instrucţiune/notificare/dispoziţie scrisă dată de Achizitor (beneficiarul contractului). 

 

    Încheierea de acte adiționale 

Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, în condiţiile prevăzute în Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi HG 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 şi completările ulterioare. 

Părţile contractante pot conveni modificarea clauzelor contractului prin act adiţional, 

în următoarele situaţii, enumerate cu titlu de exemplu: 

a. înlocuirea/introducerea de Subcontractanţi, 

b. înlocuirea unui/unor membri ai echipei de experţi, în conformitate cu prevederile 

art. 162 din H.G. nr. 395/2016, 

c. drepturile şi obligaţiile Prestatorului stabilite prin Contract sunt preluate de către 

un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu 

universal în cadrul unui proces de reorganizare, în condiţiile stabilite prin Lege. 

d. Prelungirea duratei de execuţie a contractului în corelare cu perioada de 

implementare a proiectului şi eventualelor modificări ale jalonului şi etapelor 

intermediare monitorizate de către Comisia Europeană. 

 

Monitorizarea contractului 

Măsurarea progresului activităţilor din contract se face prin raportare la contract, 

caietul de sarcini şi propunerea tehnică. 

Constatarea conformităţii se face prin acceptarea de către Autoritatea Contractantă a 

documentelor livrabile elaborate de către prestator. 

Managerul de proiect/responsabil de contract din partea ANFP va fi responsabil alături de 

coordonatorul de contract din partea prestatorului, cu privire la implementarea 

activităţilor, monitorizarea derulării contractului, respectării termenelor stabilite în 

planul de lucru, verificarea calităţii livrabilelor realizate de prestator. 

Prestarea serviciilor se consideră finalizată după recepţia serviciilor, semnarea 

certificatului de acceptanţă şi aprobarea raportului de activitate prezentat de Prestator 

Autorităţii Contractante. 

Monitorizarea performanţei pe perioada derulării contractului se face prin măsurarea 

progresului activităţilor din contract prin raportare la contract si la indicatorii de 

performanta. 

Implementarea contractului va fi apreciată prin prisma următorilor indicatori de 

performanţă: 
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olivrarea la timp a tuturor rapoartelor/livrabilelor din cadrul contractului şi a 

documentelor menţionate, cu îndeplinirea cerinţelor de calitate menţionate;  

Evaluarea performanţei Prestatorului la finalizarea contractului se va face prin raportare 

la contract. 

 

7. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR 

 

7.1. LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR 

 

 Derularea activităţilor contractului va fi făcută la sediul Autorităţii Contractante 

din Bucureşti, Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod 

poştal 030669 sau la sediul prestatorului, după caz. 

 Livrabilele elaborate de către prestator vor fi transmise atât în format electronic 

la o adresă de e-mail care va fi comunicată prestatorului, cât şi letric la sediul Autorităţii 

Contractante din Bucureşti, Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, intrarea C, 

sectorul 3, cod poştal 030669, România. La acelaşi sediu vor avea loc întâlnirile de lucru 

cu prestatorul. 

 

7.2. DURATA PRESTĂRII SERVICIILOR 

 

Durata contractului este 10 luni (din care 2 luni elaborare caiet de sarcini). 

Începerea prestării serviciilor prevăzute în prezentul contract se realizează la data primirii 

ordinului de începere emis de Achizitor şi transmis Prestatorului. Perioada de execuţie a 

contractului va fi corelată cu durata procedurii de atribuire şi semnarea contractului 

pentru serviciile de dezvoltare şi implementare SIMRU. 

 

8. CONDIȚII DE PARTICIPARE 

Orice persoană juridică, română sau străină are dreptul de a participa la procedura 

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.  

Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia în scopul depunerii unei oferte 

comune. 

Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, 

dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze 

concurenţa. 

 

9. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE 

9.1. Motive de excludere a ofertantului 

 9.1.1  Încadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind 

achiziţiile publice 

Condiție de calificare: Ofertantul, respectiv orice membru al organului de administrare, 

de conducere sau de supraveghere al operatorului economic sau cu putere de 

reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, nu trebuie să fi fost condamnat 

printr-o hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea uneia din 

următoarele infracţiuni: 



 

32 

 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat;   

   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie 

prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat;   

   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 

181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat;   

   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat;   

   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 

combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea 

terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 

respectivul operator economic a fost condamnat;   

   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea 

nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a 

fost condamnat;   

   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare 

ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.   

Nota: Aceasta cerinţă trebuie îndeplinită de ofertant, de subcontractanţii propuşi, terţul 

susţinător, după caz. 

Dacă operatorului economic nu i-a fost aplicată prin hotărâre definitivă a unei instanţe 

măsura interdicţiei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziţie 

publică pentru o anumită perioadă, excluderea nu se aplică pentru fapte prevăzute la art. 

164 pentru care a expirat o perioadă de 5 ani de la data hotărârii definitive de 

condamnare. 

În cazul în care este identificată o situaţie de excludere în legătură cu 

subcontractanţii/terţul susţinător, autoritatea contractantă solicită o singură dată 

ofertantului să înlocuiască subcontractantul/ terţul susţinător identificat în situaţia de 

excludere. 

Documentele solicitate în vederea îndeplinirii cerinţei: Formular 1 

act:126692%2041995922
act:126881%200
act:126881%200
act:126692%200
act:126692%2041995383
act:126692%2041995418
act:126881%200
act:26584%2065401735
act:26584%2023439113
act:26584%200
act:26584%2065402587
act:26584%2065402587
act:26584%2065402602
act:56971%2063695715
act:56971%2063695762
act:56971%2063697829
act:56971%2063697832
act:56971%200
act:329918%2064061055
act:56971%2063697824
act:126692%2041994745
act:126692%2096797768
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9.1.2. Încadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achiziţiile 

publice 

Condiție de calificare: Ofertantul nu trebuie să-şi fi încălcat obligaţiile privind plata 

impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul consolidat. 

Notă: Aceasta cerinţă trebuie îndeplinită de ofertant, de subcontractanţii propuşi, terţul 

susţinător, după caz. 

În cazul în care este identificată o situaţie de excludere în legătură cu subcontractanţii/ 

terţul susţinător, autoritatea contractantă solicită o singură dată ofertantului să 

înlocuiască subcontractantul/ terţul susţinător identificat în situaţia de excludere.  

Documentele solicitate în vederea demonstrării îndeplinirii cerinţei: Formular 2 

9.1.3. Încadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achiziţiile 

publice 

Condiție de calificare: Ofertantul nu trebuie să se afle în una din următoarele situaţii: 

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate 

demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor 

competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii; 

b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activităţii; 

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 

contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o 

decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autoritati administrative; 

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a 

considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care 

vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) se află într-o situaţie de conflict de interese, definit la art. 60 din Legea 98/2016,  în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în 

mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a 

condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin 

alte măsuri mai puţin severe; 

g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i 

reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii 

sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au 

dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte 

sancţiuni comparabile; 

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor 

transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de 

excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste 

informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 

i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al 

autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi 
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avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă 

informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii 

contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator 

economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului 

cadru către respectivul operator economic. 

Dacă operatorului economic nu i-a fost aplicată prin hotărâre definitivă a unei instanţe 

măsura interdicţiei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziţie 

publică pentru o anumită perioadă, excluderea nu se aplică pentru fapte prevăzute la art. 

167 pentru care a expirat o perioadă de 3 ani de la data apariţiei situaţiei, săvârşirii faptei 

sau producerii evenimentului relevant. 

Notă: Aceasta cerinţă trebuie îndeplinită de ofertant, de subcontractanţii propuşi, terţul 

susţinător, după caz. 

În cazul în care este identificată o situaţie de excludere în legătură cu subcontractanţii/ 

terţul susţinător, autoritatea contractantă solicită o singură dată ofertantului să 

înlocuiască subcontractantul/terţul susţinător identificat în situaţia de excludere.  

Se vor depune următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care 

rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de 

subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. 

Documentele solicitate în vederea demonstrării îndeplinirii cerinţei: se va completa 

FORMULARUL 2 de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu 

informaţiile aferente situaţiei lor. 

 

9.2. Capacitatea ofertantului 

9.2.1 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

9.2.1.1 Pentru persoanele fizice/juridice române  

- Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comerţului din care să 

rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să 

aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. 

Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data 

prezentării; certificatul constatator va fi prezentat în original, copie legalizata sau copie 

pe care este menţionat pe fiecare pagină în parte “conform cu originalul”, semnat şi 

ştampilat. 

Operatorii economici au posibilitatea de a dovedi capacitatea de exercitare a activităţii 

profesionale şi prin prezentarea certificatului constatator emis de către O.N.R.C. în formă 

electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă. 

9.2.1.2. Pentru persoanele fizice/juridice străine  

Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, operatorul 

economic va prezenta documente edificatoare prin care să dovedească forma de 

înregistrare şi de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în 

conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul este stabilit. Documentele vor fi 
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prezentate în traducere autorizată în limba română. Verificarea se poate realiza prin 

accesarea http: ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do. 

Prezentarea Certificatului de Rezidenţă Fiscală (pentru evitarea dublei impuneri) sau o 

declaraţie valabilă pentru anul calendaristic în curs. 

În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, fiecare 

asociat va prezenta documentele sus menţionate. 

Nota: În cazul în care ofertantul sau operatorii economici care participă în comun la 

procedura de atribuire subcontractează o parte din contractul de achiziţie publică care 

urmează să fie atribuit, cerinţa privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

se consideră îndeplinită dacă subcontractantul nominalizat deţine autorizaţia solicitată 

prin documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acesta să execute partea din contract 

pentru care este solicitată autorizaţia respectivă.  

Modalitatea de îndeplinire: se va prezenta certificat constatator emis de ONRC; 

9.2.2. Capacitatea tehnică şi profesională 

9.2.3.1. Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conţinând valori, date și 

beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi 

privaţi  

Ofertantul trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani de la data limită stabilită pentru 

depunerea ofertelor a prestat servicii de elaborare caiet de sarcini, asistenţă pe durata 

procedurii pentru un sistem IT complex, similare cu cele care fac obiectul prezentei 

proceduri de achiziţie publică, în valoare cumulată  de cel puţin 240.000,00 lei fără TVA, 

din unul sau mai multe contracte; 

Nivelul valoric impus prestărilor de servicii se confirmă prin prezentarea de 

certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de către clientul 

beneficiar.  

Modalitate de îndeplinire: se va completa Formularul  15 – lista principalelor servicii 

prestate in ultimii 3 ani de către operatorii economici participanţi la procedura de 

atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. La nivelul formularului vor fi precizate 

informaţii cum ar fi: numărul şi data contractelor invocate drept experienţă similară, 

valoarea lor, beneficiarul contractului,  data şi numărul documentului de recepţie. 

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea 

Formularului 15, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de o 

autoritate sau de către clientul beneficiar, se vor prezenta, la solicitarea autorităţii 

contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de 

atribuire asupra ofertelor admisibile.  

În cazul în care ofertantul îşi demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind 

capacitatea tehnică şi profesională invocând suportul unui/unor terţ/terţi susţinător(i) 

(conform art. 182 din Legea nr. 98/2016), atunci acesta are obligaţia de a dovedi 

susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament al persoanei respective, 

prin care se confirmă faptul că aceasta a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces 

în orice moment la resursele invocate. Autoritatea contractantă solicită ca operatorul 

economic şi terţul/terţii susţinător/susţinătorii să răspundă în mod solidar pentru 

executarea contractului de achiziţie publică. Ofertanţii vor prezenta drept anexe la 
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angajament documente transmise de terţul/terţii susţinător/ susţinători, din care să 

rezulte modul efectiv prin care aceştia vor asigura îndeplinirea propriului angajament de 

susţinere ( Formular 16 datat şi semnat, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la 

dispoziţia candidatului resursele tehnice şi profesionale invocate).  

 Nota: Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în 

situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire. 

Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/ candidatul se bazează pentru 

demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare sunt consideraţi şi terţi 

susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi 

angajamentul ferm.  

Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul vor completa la rândul lor 

formulare care includ informaţiile referitoare la situaţiile de excludere astfel cum acestea 

sunt menţionate la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 precum şi cele care prezintă 

relevanţă din perspectiva capacităţilor pe care se bazează ofertantul. Autoritatea 

contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplineşte 

cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere 

şi solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia şi prezentarea 

unui alt subcontractant. 

Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comună, capacitatea tehnică 

şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor 

grupului. Răspunderea pentru îndeplinirea contractului este solidară. În cazul în care 

grupul beneficiază de susţinerea tehnică şi profesională a unei/unor terţe persoane, 

capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează în condiţiile luării în considerare a 

resurselor tuturor membrilor grupului. Documentele justificative care probează cele 

asumate în angajamente vor fi solicitate de autoritatea contractantă doar ofertantului 

clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.  

9.2.3.2 Calificările educaționale și profesionale ale operatorului economic care 

prestează servicii 

Cerinţe minime referitoare la personalul alocat de către prestator pentru îndeplinirea 

obiectului contractului 

- Ofertantul va depune în cadrul propunerii tehnice Formularul nr. 6 - Lista experţilor 

propuşi pentru îndeplinirea contractului, cu indicarea numelui/numelor şi a 

prenumelui/prenumelor expertului/experţilor şi a experienţei profesionale relevante 

însoţită de CV-ul şi declaraţia de disponibilitate pentru fiecare expert propus; 

Astfel, pentru îndeplinirea obiectivelor contractului şi a activităţilor conexe acestuia, vor 

fi desemnaţi minim următorii experţi-cheie: 

Domeniu al specializării Nr. experti 

Manager/coordonator de contract 1 

Expert achiziţii publice 1 

Expert analist de business IT 1 

Expert arhitect de sistem IT 1 

Expert securitate IT 1 

Expert implementare sisteme de resurse umane 1 
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Pentru îndeplinirea obiectivelor contractului si implementare a activităţilor, prestatorul 

poate implica experţi non-cheie. 

Prin sintagma "servicii similare" se va înțelege servicii de dezvoltare și implementare 

sisteme/aplicații informatice/functionalități complexe. 

Sistem informatic complex – sistem care să fi inclus următoarele componente: 

o administrare personal; 

o training şi dezvoltare angajaţi; 

o procese de onboarding si offboarding; 

o scheme de compensare a angajaţilor; 

o managementul timpului şi al suspendărilor 

o organigramă. 

 

Achizitorul va lua în considerare experienţa dobândită în proiecte/contracte similare 

aflate în desfăşurare, dacă serviciile similare prestate au fost confirmate și recepționate 

de Beneficiar. 

Prin similitudine, se includ în cadrul experienței specifice a experților și dezvoltările 

parțiale, cu condiţia ca sistemul informatic ce va rezulta să fie destinat unei utilizări care 

presupune o înaltă disponibilitate de tip 24 x 7 x 365, iar prestarea serviciilor de dezvoltare 

şi implementare de sisteme/aplicaţii informatice să fi fost confirmată de Beneficiar în 

cadrul unor recepții parțiale. 

Ca urmare, experiența personalului desemnat pentru executarea Contractului 

(experiența experților cheie), concretizată în numărul de proiecte/contracte similare 

în care respectivii experți au îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează 

să le îndeplinească în viitorul Contract, demonstrează capacitatea ofertantului de a 

duce la bun sfârșit contractul în condițiile de calitatea cerute. 

 

Cerinţe minime privind calificările, abilitățile și experiența membrilor echipei de 

experți: 

 

1. MANAGER/COORDONATOR DE CONTRACT: 

Atribuții principale: 

-coordonarea membrilor echipei de experţi cheie şi non-cheie, organizarea şi coordonarea 

acestora, asigurarea calităţii activităţilor desfăşurate de către aceştia şi este responsabil 

de derularea contractului; 

-alcătuirea calendarului/graficului de activităţi corelat cu contractul de prestări servicii 

şi anexele acestuia, disponibilitatea personalului Achizitor şi resursele disponibile din 

partea Prestatorului verificarea respectării planificării activităţilor,  

- coordonarea şi monitorizarea derulării activităţilor tehnice conform termenelor de 

derulare a contractului, în vederea atingerii obiectivelor şi rezultatului contractului, 

conform cerinţelor din prezentul caiet de sarcini, 

-coordonarea desfăşurării întâlnirii de prezentare şi analiză a concluziilor livrabilelor în 

cadrul contractului, precum şi a altor întâlniri considerate necesare pe parcursul derulării 

contractului, 
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-verificarea elaborării, depunerii la ANFP, în termenele prevăzute, a tuturor documentelor 

suport solicitate prin contract, precum şi a livrabilelor, prevăzute în caietul de sarcini, 

-asigurarea elaborării şi depunerii la ANFP, în termenele prevăzute, a rapoartelor de 

activitate, livrabilelor solicitate prin caietul de sarcini, 

-verificarea elaborării şi asigurarea coerenţei, calităţii şi acurateţei documentelor, 

rapoartelor şi livrabilelor solicitate prin prezentul caiet de sarcini, 

- asigurarea legăturii şi colaborării cu achizitorul, ANFP. 

Calificări și abilități: 

 Să  deţină  studii  absolvite  cu  diplomă  de  licenţă  sau  echivalentă,  

 Să  deţină  cunoştinţe de managementul proiectelor dovedite prin 

certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional; 

Experiență profesională specifică relevantă: 

- Minim 1 contract / proiect în care expertul propus să fi realizat activităţi similare 

în calitate de manager de proiect/coordonator al unei echipe de experţi pentru realizarea 

de caiete de sarcini/proceduri/metodologii de lucru/manuale din domeniu IT.  

 

2.EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE 

Atribuții principale: 

- Furnizează suportul tehnic necesar pentru a se asigura că regulile în domeniul 

achiziţiilor publice sunt respectate în elaborarea documentaţiei de atribuire  pentru 

serviciile de dezvoltare şi implementare SIMRU, inclusiv a documentelor suport şi în 

derularea procedurii de atribuire; 

- Elaborează caietul de sarcini şi celelalte documente necesare atribuirii viitorului 

contract şi acordă suport reprezentanţilor achizitorului în vederea verificării/reverificării 

conformităţii acestora din punctul de vedere al aplicabilităţii prevederilor legale în 

vigoare în materia achiziţiilor publice, precum şi a specificului aferent domeniului IT; 

- Participă la evaluarea ofertelor (după caz, ca expert cooptat conform desemnării). 

Calificări și abilități: 

• Studii  absolvite  cu  diplomă  de  licenţă  sau  echivalentă,  

•Competenţe relevante privind achiziţiile publice dovedite prin certificări recunoscute la 

nivel naţional/internaţional (” expert achiziţii publice” cod  COR 241940 sau echivalent, 

studii de licenţă sau echivalent/studii post-universitare/studii de masterat/doctorat) sau 

prin recomandări/adeverinţe/alte documente care să dovedească competenţele specifice 

în domeniu; 

Experiență profesională specifică relevantă: 

•Minim 1 contract / proiect în care expertul propus să fi realizat activităţi similare pentru 

realizarea de caiete de sarcini şi documentaţii de atribuire pentru servicii de dezvoltare 

şi implementare de sisteme informatice complexe; 

 

3.EXPERT ANALIST DE BUSINESS IT 

Atribuții  principale: 

 Analiza proceselor de lucru actuale şi ale cerinţelor tehnico-funcţionale ale 

Achizitorului; 
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 Participare la proiectarea tehnică şi funcţională a platformei SIMRU, a 

infrastructurii hardware şi software şi a celorlalte componente ale achiziţiei; 

 Colaborarea cu echipele tehnice; 

 Participă la întocmirea, modificarea şi actualizarea Caietului de sarcini; 

 Participă la evaluarea ofertelor (după caz, ca expert cooptat conform 

desemnării); 

 Elaborează scenarii de testare a sistemului informatic. 

Calificări și abilități: 

 Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;  

 Cunostinţe privind planificarea şi monitorizarea analizei de business, 

cerinţele managementului ciclului de viaţă al proiectelor, analiza strategiei de business, 

analiza cerinţelor şi definiţia designului, evaluarea soluţiei dovedite prin certificări 

recunoscute la nivel naţional/internaţional, cum ar fi de exemplu Certified Business 

Analysis Professional, sau orice certificare echivalentă sau prin 

recomandări/adeverinţe/alte documente care să dovedească competenţele specifice în 

domeniu;  

Experiență profesională specifică relevantă: 

- Participarea în minim 1 proiect/contract pentru dezvoltarea şi implementarea de  

sisteme informatice complexe, în care să fi desfăşurat activităţi similare celor pentru care 

este propus.   

 

4.EXPERT ARHITECT DE SISTEM IT 

Atribuții principale: 

 Documentarea şi definirea arhitecturii sistemului şi specificaţiile tehnice 

generale a sistemului; 

 Armonizarea cerinţelor software cu specificaţiile echipamentelor existente; 

 Transpunerea cerinţelor de business în specificaţii tehnice detaliate; 

 Colaborarea cu echipele tehnice; 

 Participă la întocmirea Caietelor de sarcini şi a documentaţiei de atribuire, 

precum şi la elaborarea răspunsurilor la solicitările de clarificări, după caz; 

 Participă la evaluarea ofertelor (după caz, ca expert cooptat conform 

desemnării) 

Calificări şi abilități: 

 Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent; 

 Cunoştinţe tehnice privind arhitecturile de sistem, dovedite prin 

prezentarea de diplome/certificări/atestări/acreditări în domeniu, eliberate de o 

autoritate publică competentă cu recunoaştere generală sau o 

instituţie/organizaţie/organism de drept public sau privat care respectă standardele 

naţionale sau internaţionale de certificare, cum ar fi de exemplu TOGAF, sau orice 

certificare echivalentă sau prin recomandări/adeverinţe/alte documente care să 

dovedească competenţele specifice în domeniu. 
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Experiență profesională specifică relevantă: 

- Participarea în minim 1 proiect/contract pentru dezvoltarea şi implementarea de  

sisteme informatice complexe, în care să fi desfăşurat activităţi similare celor pentru 

care este propus.   

 

5.EXPERT IMPLEMENTARE SISTEME DE RESURSE UMANE  

Atribuții principale:  

 Acordă consultanţă de specialitate pentru echipa de proiect în timpul derulării 

proiectului;  

 Participă la elaborarea analizei proceselor de lucru actuale şi a proceselor 

necesare a fi gestionate prin SIMRU; 

 Participă la activităţile de proiectare a sistemului informatic;  

       Colaborarea cu echipele tehnice; 

   Participă la întocmirea Caietelor de sarcini şi a documentaţei de atribuire ; 

 Participă la evaluarea ofertelor (după caz, ca expert cooptat conform 

desemnării); 

Calificări şi abilități: 

 Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent; 

 Competenţe  specifice  poziţiei  pentru  care  este  propus, dovedite prin certificate 

sau echivalent, privind absolvirea de cursuri/ seminarii  în  domeniul  resurselor umane în 

administraţia publică, evaluare competenţe, evaluare personal, recrutare sau 

recomandări/adeverinţe/alte documente care să dovedească competenţele specifice în 

domeniul solicitat. 

Experiență profesională specifică relevantă: 

- Participarea în minim 1 proiect/contract pentru dezvoltarea şi implementarea de  

sisteme informatice complexe, în care să fi desfăşurat activităţi similare celor pentru care 

este propus.  

 

6.EXPERT SECURITATE IT  

Atribuții principale:  

 Colectarea cerinţelor de securitate în etapa de analiză;  

 Propunerea de soluţii tehnice pentru îndeplinirea cerinţelor de securitate 

rezultate în faza de analiză;  

 Consultanţă de specialitate pentru echipa de proiect în timpul derulării 

proiectului;  

 Colaborarea cu echipele tehnice; 

 Participa la întocmirea Caietului de sarcini şi a documentaţei de atribuire ; 

 Participă la evaluarea ofertelor (după caz, ca expert cooptat conform 

desemnării); 

 Elaborează scenariile de testare ale sistemului informatic din perspectiva 

securităţii IT. 

Calificări şi abilități: 

 Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;  
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 Cunoştinţe de managementul riscului şi de modelare a ameninţărilor, 

dovedite de o certificare eliberată de o autoritate publică competentă cu recunoaştere 

generală sau o instituţie/organizaţie/organism de drept public sau privat care respectă 

standardele naţionale sau internaţionale de certificare sau prin 

recomandări/adeverinţe/alte documente care să dovedească competenţele specifice în 

domeniu. 

Experiență profesională specifică relevantă: 

- Participarea în minim 1 proiect/contract pentru dezvoltarea şi implementarea de  

sisteme informatice complexe, în care să fi desfăşurat activităţi similare celor 

pentru care este propus.   

 

Experții propuși pot participa la evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

atribuire pentru serviciile de dezvoltare și implementare SIMRU, conform propunerii 

prestatorului și a ordinului de desemnare și au obligația realizării raportului de 

specialitate. 

Atribuţiile principale ale experţilor cooptaţi pe parcursul procesului de evaluare a 

ofertelor sunt următoarele: 

a)participă la şedintele comisiei de evaluare şi păstrează confidenţialitatea asupra 

conţinutului ofertelor depuse, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de 

ofertanţi în procedura de atribuire, iar încălcarea angajamentelor referitoare la 

confidenţialitate se sancţionează conform legii; 

b)analizează documentaţiile depuse de către ofertanţi şi răspunsurile acestora la 

solicitările de clarificări, precum şi răspunsurile primite de la autorităţile competente de 

la care s-au solicitat clarificări; 

c)asistă comisia de evaluare în cadrul procesului de analiză a ofertelor şi consiliază cu 

privire la aspectele tehnice, juridice şi efectele de natură juridică pe care le determină 

anumite elemente ale unei oferte, solicitările de clarificări şi răspunsurile primite de la 

ofertanţi şi autorităţile sau instituţiile publice de la care s-au solicitat clarificări;  

d)întocmesc raportul de specialitate, care va cuprinde exprimarea punctului de vedere, 

pe baza propriei expertize deţinute, specifice domeniului IT&C  şi sunt responsabili din 

punct de vedere profesional pentru acurateţea şi realitatea informaţiilor consemnate în 

cadrul raportului de specialitate. 

Experţii 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 privind achiziţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare şi au obligaţia de a semna pe propria răspundere o 

declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, potrivit prevederilor art. 130 alin. (1) şi 

(2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În cazul în care unul dintre experţii cooptaţi desemnaţi constată că se află într-o situaţie 

de conflict de interese, acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din 

componenţa comisiei respective cu o altă persoană. 
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Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate autorităţii contractante şi de către terţi. În 

cazul în care sunt semnalate astfel de situaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de 

a verifica cele semnalate şi, dacă e cazul, de a adopta măsurile necesare pentru 

evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina apariţia unui conflict de 

interese. 

 

Documente pentru demonstrarea experienței și calificarea echipei: 

 Declaraţie de disponibilitate, semnată de fiecare persoană nominalizată şi 

contrasemnată de reprezentantul legal împuternicit – Formularul 7. 

 CV-ul actualizat aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat 

şi datat de către fiecare titular în parte şi contrasemnat de reprezentantul legal 

împuternicit - Formular 8. 

 Documente suport (diplome, atestate, acreditări, certificări) din care să 

rezulte pregătirea şi  competenţele / calificările profesionale ale personalului de 

specialitate propus în cadrul echipei de proiect. Diplomele, atestatele, certificările, 

acreditările trebuie prezentate în copie lizibilă certificată de reprezentantul ofertantului 

cu menţiunea „conform cu originalul”, în limba română sau însoţite de traducere în limba 

română (dacă este cazul). În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, 

autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a accepta documente echivalente 

celor solicitate la nivelul documentaţiei de atribuire, emise de organisme stabilite în 

alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri 

pentru recunoaşterea şi echivalarea certificărilor/autorizaţiilor în cauză. 

 Experienţa generală sau specifică în domeniu poate fi demonstrată prin 

recomandări, copie carte de muncă/ contracte de muncă, contract de colaborare/ 

prestări servicii, fişe de post, adeverinţe sau orice alte documente similare, ce vor conţine 

specificarea perioadei lucrate efectiv (de la zz/ll/aaaa până la zz/ll/aaaa), datele de 

identificare ale contractului/proiectului în cadrul căruia au fost prestate activităţile 

prezentate drept experienţă profesională specifică relevantă în contextul cerinţelor de 

mai sus, precum şi tipul activităţii desfăşurate. 

Ofertantul va asigura personalul administrativ care este necesar pentru 

desfăşurarea activităţii echipei sale şi va asigura (după caz şi dacă se consideră necesar) 

personal de backstopping/suport pentru prestarea serviciilor din contract. 

În toate cazurile, obligaţia ofertantului este de a asigura personalul adecvat (din 

punct de vedere al calificării educaţionale şi profesionale şi al alocării zilelor de lucru), 

precum şi infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor 

activităţilor enumerate în Caietul de Sarcini şi pentru realizarea obiectivelor Contractului 

din punct de vedere al termenelor, costurilor şi nivelului calitativ solicitat. Ofertantul 

devenit contractant trebuie să se asigure că personalul care îşi desfăşoară activitatea în 

cadrul contractului dispune de tot sprijinul material şi de infrastructura necesară pentru 

a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităţilor din cadrul contractului. 

În oferta tehnică trebuie acordată atenţie deosebită alocării sarcinilor în 

conformitate cu cunoştinţele şi experienţa relevante ale experţilor, asigurându-se o 

implicare echilibrată a experţilor şi finalizarea sarcinilor în timp util. 
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Pe perioada de derulare a contractului, în cazurile foarte bine justificate, experţii 

propuşi de către ofertant pot fi înlocuiţi, doar cu acordul Autorităţii Contractante, cu alte 

persoane care să îndeplinească întocmai cerinţele de calificare prevăzute în documentaţia 

de atribuire. 

Schimbarea/ înlocuirea experţilor cheie se va efectua numai cu aprobarea 

Autorităţii Contractante, prin act adiţional la contract, în condiţiile legii, şi numai în 

cazuri excepţionale (de exemplu în caz de deces, caz de boală sau accidente, demisie sau 

ineficienţă în implementare demonstrate prin documente) şi numai cu respectarea 

aceloraşi condiţii solicitate în documentaţia de atribuire. 

Orice modificare se realizează în baza unei notificări care se comunică celeilalte 

părţi contractante în cel mult 10 zile de la data apariţiei motivului cauzei care impune 

modificarea. 

Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita prestatorului  înlocuirea 

experţilor pe perioada derulării contractului, în baza unei cereri scrise motivate şi 

justificate, dacă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu îşi 

îndeplineşte sarcinile la nivelul cerinţelor stabilite. 

Toate costurile generate de înlocuirea personalului sunt exclusiv în sarcina 

prestatorului. În cazul în care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este înlocuit 

imediat şi responsabilităţile acestuia urmează să fie preluate după un anumit interval de 

timp de către noul personal cheie, Autoritatea Contractantă poate solicita prestatorului 

să desemneze o persoană care să îndeplinească rolul de personal-cheie temporar, până la 

sosirea noului personal-cheie, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absenţa temporară 

a personalului-cheie care nu poate fi înlocuit (absent). Indiferent de situaţie, Autoritatea 

Contractantă nu va efectua nici o plată pentru perioada absenţei personalului-cheie sau a 

absenţei înlocuitorului acestuia. 

Expertul propus pentru înlocuire trebuie să îndeplinească întocmai cerinţele de 

calificare/selecţie prevăzute în documentaţia de atribuire. 

Niciun expert propus nu trebuie să se afle în vreun conflict de interese cu 

responsabilităţile acordate lor şi/sau cu activităţile pe care le vor desfăşura în cadrul 

contractului. În plus, pe toată durata de implementare a contractului, prestatorul va lua 

toate măsurile necesare pentru a preveni orice situaţie de natură să compromită 

realizarea cu imparţialitate şi obiectivitate a activităţilor desfăşurate pentru realizarea 

obiectivelor contractului. Indiferent de durata perioadei de desfăşurare a activităţilor 

experţilor propuşi, prestatorul se va asigura şi va urmări cu stricteţe ca oricare dintre 

aceştia să cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele contractului, 

cerinţele regulilor şi regulamentelor Uniunii Europene şi legislaţiei româneşti incidente în 

vigoare, specificul activităţilor pe care urmează să le desfăşoare în cadrul contractului şi 

a componentei/lor acestuia în care sunt direct implicaţi, precum şi a responsabilităţilor 

atribuite. 

Experţii propuşi vor întreprinde toate demersurile necesare pentru a preveni sau 

stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a 

prevederilor contractuale. 

Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor 

economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, 
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sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în 

timpul derulării proiectului trebuie notificat în scris către ANFP, în termen de maximum 2 

zile lucrătoare de la apariţia acestuia, cu obligaţia prestatorului de a înlocui persoana 

aflată în această situaţie pentru asigurarea publicării în bune condiţii a celor trei 

tipărituri, în condiţiile prevăzute în această documentaţie. 

Toţi experţii propuşi trebuie să garanteze că în cadrul acestui contract sunt 

disponibili pe întreaga perioadă de execuţie a contractului, pentru realizarea activităţilor 

prevăzute, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert şi/sau perioada 

în care acesta îşi desfăşoară activităţile atribuite. 

Costurile cu personalul sunt suportate de prestator în limita bugetului contractului 

şi sunt incluse alături de celelalte costuri în preţul unitar al serviciilor de consultanţă. 

 

10. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA 

CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL 

RELAȚIILOR DE MUNCĂ) 

 

Ofertantul devenit prestator are obligaţia de a respecta în executarea Contractului, 

obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul 

Uniunii, prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale 

de drept în domeniul mediului, social şi al muncii enumerate în anexa X la Directiva 

2014/24, respectiv:  

a. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de 

organizare; 

b. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 

c. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 

d. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 

e. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 

f. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 

g. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 

h. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 

i. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la 

Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon; 

j. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor 

periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel); 

k. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la 

Stockholm privind POP); 

l. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință 

de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul 

comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei 

protocoale regionale ale sale; 

m. Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice cu modificările și completările 

ulterioare; 

n. Legislație incidentă PNRR:  
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- Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 

2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;   

- Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de re-

dresare şi rezilienţă al României din data de 03 noiembrie 2021; 

- Acordul de finanţare nr. 38921/05.04.2022 privind implementarea reformelor şi/sau 

investiţiilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), încheiat de 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) cu Ministerul Investiţiilor şi Pro-

iectelor Europene (MIPE); 

- Acordul privind contribuţia financiară şi Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Me-

canismului de redresare şi rezilienţă pentru finanţarea Planului Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional 

şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de 

redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 

naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri ex-

terne rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezili-enţă, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 

elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru 

accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de 

redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de apli-

care a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea 

cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Ro-

mâniei prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 

pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru 

accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de 

redresare şi rezilienţă;  

- Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea nere-

gulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fonduri-lor 

externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redre-sare şi 

rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recupera-rea 

creanţelor rezultate; 

- alte reglementări naţionale şi comunitare aplicabile în domeniu.   

 

11. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN 

CADRUL CONTRACTULUI 

 

Managementul contractului va fi asigurat de către responsabilul coordonare 

activităţi/coordonator măsură din partea Achizitorului.  

Orice decizie asupra modului de derulare şi implementare a activităţilor contractului 

va fi luată de comun acord cu echipa de implementare a proiectului. 
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Prestatorul este responsabil pentru furnizarea la timp a tuturor livrabilelor prevăzute 

şi pentru obţinerea rezultatelor stabilite prin caietul de sarcini. 

Prestatorul va realiza toate cerinţele acestui contract respectând şi aplicând cele mai 

bune practici în domeniu.  

Prestatorul se va conforma Ordinelor administrative emise de achizitor. Prestatorul 

va furniza tuturor părţilor implicate în proiect toate informaţiile solicitate referitoare la 

proiect.  

Achizitorul şi Prestatorul au în responsabilitate respectarea dispoziţiilor legale care 

reglementează protecţia datelor cu caracter personal - Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană şi Legea nr. 190 din 18 

iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a acestui Regulament. 

Prestatorul şi achizitorul îşi vor comunica un număr de telefon, respectiv o adresă de 

e-mail la care reprezentaţii autorizaţi să transmită informări sau solicitări pentru buna 

desfăşurare a activităţilor ce fac obiectul contractului. 

Reprezentantul Achizitorului se va asigura că problemele raportate sunt înregistrate 

şi rezolvate. Evoluţia unei probleme raportate va fi urmărită până la închidere. 

  

11.1.  RAPOARTE ȘI LIVRABILE ÎN CADRUL CONTRACTULUI 

 

11.1.1. Realizarea caietului de sarcini pentru serviciile/produsele 

necesare  dezvoltării și implementării SIMRU 

Livrabile: 

 Raport de analiză a situaţiei existente şi posibile scenarii de implementare SIMRU 

în concordanţă cu noile tehnologii existente pe piaţă, şi posibile variante de 

arhitectura software şi hardware SIMRU, inclusiv module funcţionale componente 

cu descrierea cerinţelor specifice, pornind de la cele mai noi tendinţe în domeniu 

şi conform legislaţiei aplicabile în România. 

 Fişa specificaţiilor tehnice şi a cerinţelor funcţionale pentru fiecare componentă a 

SIMRU,  

 Caiet de sarcini pentru consultarea publică (Nota: se va asigura şi suport pe 

perioada derulării consultării publice). 

Termen de realizare: 60 de zile de la semnarea contractului. 

 Caiet de sarcini revizuit şi consolidat;  

 Documentaţia tehnică pentru validarea CTE. 

Termen de realizare: 15 zile de la finalizarea perioadei de consultare publică. 

 

11.1.2. Elaborarea notei de fundamentare pentru estimarea bugetului 

achiziției de servicii de dezvoltare de software cu detalierea pe componentele de 

servicii/produse identificate ca fiind necesare, documente justificative aferente 

Livrabile: 
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 Notă de fundamentare pentru estimarea bugetului achiziţiei de servicii de 

dezvoltare de software cu detalierea pe componentele de servicii/produse identificate ca 

fiind necesare. 

Termen de realizare: 60 de zile de la semnarea contractului. 

11.1.3   Asistență de specialitate pe perioada derulării procedurii de achiziție a 

serviciilor de dezvoltare a sistemului SIMRU și semnarea contractului 

Livrabile: 

 Rapoarte de activitate, pentru activităţile suport de specialitate realizate 

pe perioada derulării procedurii. 

Termen de realizare: în termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de achiziție 

 Rapoarte de specialitate ale experţilor cooptaţi, dacă este cazul 

Termen de realizare: la finalul evaluării ofertelor primite în cadrul procedurii. 

11.1. 4. Raportarea finală în execuția contractului  

Livrabile: 

Raport final 

Termen de realizare: 300 de zile de la semnarea contractului 

Raportul final va include (condiţionalitate de plată a tranşei finale): 

Durata/perioada prestaţiilor respective; 

Natura serviciilor prestate şi modul cum au fost prestate; 

Persoanele implicate în realizarea livrabilului (tip expert, activitatea depusă, perioada etc.) 

Descrierea succintă a problemelor întâmpinate şi modul de soluţionare; 

Concluzii şi recomandări privind execuţia contractului; 

 

Pentru toate documentele elaborate în cadrul contractului, prestatorul va respecta regulile 

prevăzute în Manualul de identitate vizuală PNRR. 

Fiecare livrabil va fi însoţit de un raport sintetic de activitate – minim jumătate de pagină, 

maxim 2 pagini - în care prestatorul va prezenta autorităţii contractante, în mod succint informaţii 

cu privire la : 

 Durata/perioada prestaţiilor respective; 

 Natura serviciilor prestate şi modul cum au fost prestate; 

 Persoanele implicate în realizarea livrabilului( tip expert, activitatea depusă, perioada 

etc.) 

 Descrierea succintă a problemelor întâmpinate şi modul de soluţionare; 

 Măsuri de îmbunătăţire; 

 Oricare alte informaţii relevante pentru  autoritatea contractantă. 

 

11.2. CONFIDENŢIALITATEA ŞI DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ  

Confidenţialitatea informaţiilor şi a datelor strânse şi prelucrate în cursul 

implementării prezentului contract trebuie să fie păstrată de către Prestator şi experţii 

implicaţi în implementarea acestuia. Orice informaţii şi date colectate prin prezentul 

contract pot fi făcute publice doar cu aprobarea scrisă a Autorităţii Contractante.  

Prestatorul este responsabil pentru păstrarea naturii confidenţiale a informaţiilor 

şi datelor colectate şi prelucrate în cursul implementării contractului şi pentru asigurarea 

faptului că fiecare expert implicat semnează o declaraţie de confidenţialitate.  

Toate drepturile patrimoniale de autor asupra oricărui document creat în cadrul 

activităţilor şi subactivităţilor descrise mai sus, precum şi asupra oricăror ale documente 



 

48 

 

subsecvente sau derivând din acestea, aferente serviciilor livrate se vor transfera de drept 

către Autoritatea contractantă – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 

Drepturile de proprietate intelectuală pentru toate lucrările şi materialele produse 

în temeiul prezentului contract se transferă în mod exclusiv Autorităţii Contractante. 

 

11.3. RECEPȚIONAREA ȘI ACCEPTANȚA SERVICIILOR PRESTATE 

Documentaţiile realizate în cadrul contractului se vor preda pe baza de proces verbal 

de predare primire. Documentaţiile se vor elabora în limba română şi se vor preda către 

Achizitor în următoarele forme: 

-1( un ) exemplar pe suport de hârtie cu toate semnăturile, stampilele şi vizele prevăzute 

de legislaţia în vigoare; 

- 1( un) exemplar pe suport electronic (fişiere word, Excel pentru părţile scrise, fişiere 

format .pdf pentru părţile grafice); 

Documentele predate în format Word, Excel vor fi transmise în varianta editabilă, vor 

include toate formulele care stau la baza acestora (EXCEL) fără protecţie; 

Prestatorul va elabora rapoartele într-un format agreat cu Achizitorul, documente în 

care va detalia modul în care s-au desfăşurat activităţile respective, ataşând toate 

justificativele solicitate, fiind astfel declarat şi cunoscut progresul proiectului pe acea 

activitate.  

Prestatorul va stabili calendarul de activităţi, cu respectarea termenelor limită de 

realizare a acestora prevăzute în cadrul secţiunii 4.4 corelate cu prevederile punctului 

7.2. şi ale punctului 11.1. 

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 

Achizitorul, printr-o comisie de recepţie, recepţionează în termen de 2 zile lucrătoare 

de la înregistrarea la sediul sau a documentele/materialele/ livrabilele elaborate de 

prestator în derularea prezentului  contract. Achizitorul verifică şi avizează, prin 

intermediul comisiei de acceptanţă în termen de 7 zile lucrătoare de la semnarea 

procesului verbal de recepţie, documentele/materialele/livrabilele realizate de Prestator 

şi solicită clarificări şi completări/remedieri, dacă e cazul. 

Achizitorul va solicita, în scris, prestatorului orice informaţii, clarificări, decizii 

privind documentele/materialele/ livrabilele elaborate de prestator în derularea 

prezentului contract, în termen de 9 zile lucrătoare de la primirea acestora. Prestatorul 

este obligat să răspundă solicitărilor Achizitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la 

primirea adresei de solicitare. În cazul depăşirii termenului de 5 zile lucrătoare, 

achizitorul va putea solicita prestatorului redepunerea documentului printr-un nou Proces 

Verbal de predare-primire. Comisia de acceptanţă va semna certificatul de acceptanţă 

parţial/final în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea 

documentelor/materialelor/livrabilelor clarificate/remediate. Termenul semnării 

certificatului de acceptanţă parţial/ final curge de la data primirii clarificărilor/ 

remedierii neconcordanţelor identificate.   

Procesele verbale de recepție şi certificatele de acceptanță nu vor fi semnate de 

către achizitor până la remedierea tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate, 

acolo unde este cazul. 
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Data semnării certificatelor de acceptanţă parţiale/finale după caz, reprezintă data la 

care se consideră că prestatorul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale corespunzătoare 

activităţilor . 

Ca urmare a întocmirii de către prestator a raportului final, se va semna un proces-

verbal de recepţie finală. Certificatul de acceptanţă finală va confirma, pe baza analizei 

raportului final al Prestatorului, că serviciile au fost prestate conform prezentului 

contract. 

 

11.4. EVALUAREA PERFORMANȚEI CONTRACTANTULUI 

 

Autoritatea Contractantă utilizează indicatorii de performanţă stabiliţi în tabelul de 

mai jos: 

 

Atribut Descrierea atributului 

Categorie 

indicator 

Predarea documentelor/ livrabilelor ce fac obiectul prezentului 

caiet de sarcini 

Denumire 

indicator de 

performanţă 

Livrarea la timp şi în conformitate cu toate cerinţele prezentului 

caiet de sarcini a livrabilelor 

Referinţa din 

Caietul de 

sarcini/ Contract/ 

Ofertă, după caz 

11.1 Rapoarte şi Livrabile în cadrul contractului 

Nivelul de 

performanţă 

aşteptat 

Documentele livrabile elaborate trebuie să respecte cerinţele din 

Manualul de Identitate vizuală PNRR. 

Documentele livrabile trebuie predate în termenul şi condiţiile 

stabilite prin caietul de sarcini, la nivelul de calitate solicitat. 

Formula de calcul Nu este cazul 

Modalitatea de 

măsurare 

Foarte bine (4 Puncte) - livrate în termenele convenite în caietul 

de sarcini şi în condiţiile de calitate specificate, cu un grad de 

conformitate de 100 %.  

Bine (3 Puncte) - livrate în termenele convenite în caietul de 

sarcini,  cu un grad de conformitate de minimum 85 % şi maxim 3 

revizii, fără întârzierea activităţilor din calendarul de 

implementare al proiectului. 

Satisfăcător (2 puncte) - livrate imediat după încheierea 

termenelor convenite în Caietul de sarcini, cu un grad de 

conformitate de minimum 70 % şi cu revizuiri repetate,  

conducând la întârzieri minore ale activităţilor din calendarul de 

implementare al proiectului. 

Nesatisfăcător (1 punct) - livrate mult după încheierea 

termenelor convenite în Caietul de sarcini, cu revizuiri repetate, 

conducând la întârzieri majore ale activităţilor din calendarul de 

implementare al proiectului. 
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12. BUGETUL CONTRACTULUI ȘI EFECTUAREA PLĂȚILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI 

 

 

Valoarea estimată a bugetului pentru achiziţia de servicii de consultanţă este de 

249.000 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 47.310 lei. 

 

PLĂȚILE care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face în baza 

livrabilelor aprobate de Beneficiar, după cum urmează: 

• Etapa 1 -  analiză, fişa specificaţiilor tehnice şi a cerinţelor funcţionale pentru 

fiecare componentă a SIMRU, caiet de sarcini, notade fundamentare privind estimarea 

bugetului, documentatia de atribuire şi documente suport pentru achiziţia publică 

aprobată/avizată CTE şi ANAP şi publicarea anunţului de participare (se va plăti  60% din 

valoarea contractului); 

• Etapa 2 -   consultanţă pe perioada derulării proceduri de achiziţie şi contract 

semnat (se va plăti 40% din valoarea contractului, în baza Raportului final aprobat de AC) 

Notă: acestea reprezintă condiţionalităţi de plată, independent de numărul de zile 

pe care operatorul economic îl va aloca pentru desfăşurarea activităţilor. 

          Prestatorul se obligă să emită factura aferentă serviciilor prestate prin prezentul 

Contract după semnarea procesului verbal de recepţie/certificatului de acceptanţă a 

serviciilor prestate şi a Raportului iniţial/intermediar/final de către reprezentanţii 

desemnaţi ai celor două părţi contractante. 

              Facturile emise de Prestator, vor fi achitate în termen de 30 de zile de la 

prezentarea lor Autorităţii Contractante şi înregistrarea la sediul acestuia, corect 

întocmite, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi însoţite de procesul-verbal de 

recepţie/ certificatul de acceptanţă a serviciilor prestate, semnat de reprezentanţii 

desemnaţi ai celor două părţi contractante, precum şi raportul iniţial/ intermediar/final 

şi documentele justificative aferente - livrabile aprobate. 

Efectuarea plăţilor către prestator este condiţionată de îndeplinirea de către 

acesta a obligaţiilor ce îi revin, dovedită prin recepţionarea şi acceptarea de către 

beneficiar (ANFP) a serviciilor prestate (aprobarea rapoartelor şi a livrabilelor, semnarea 

procesului/proceselor verbale de recepţie, acceptanţă) şi se va face în baza 

facturii/facturilor emise şi transmise în original de operatorul economic. 

 

13. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI  

 

Operatorul economic trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din 

ţara de rezidenţă, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din 

situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a 

realiza activităţile care fac obiectul contractului. 

Operatorul economic va menţine oferta sa valabilă pentru o perioadă de minin 90 de zile 

de la data limită e depunere a ofertei. 
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Oferta trebuie să conțină: 

- propunerea tehnică; 

- propunerea financiară. 

Propunerea financiară – trebuie să fie exprimată în lei cu prezentarea TVA separat și 

trebuie să includă Formularul de ofertă (Formularul nr. 11)  

Preţurile vor fi finale şi vor cuprinde toate taxele şi costurile aferente. Oricare alte 

costuri sunt în responsabilitatea operatorului economic. Toate cheltuielile efectuate cu 

personalul (membrii echipei de experţi, personalul suport, etc.) care asigură realizarea 

activităţilor sunt în responsabilitatea prestatorului (cheltuielile privind asigurarea 

transportului, cheltuieli de personal, echipamente de birou, consumabile şi articole de 

papetărie etc.). De asemenea, orice alte costuri aferente realizării activităţilor 

contractului (costuri aferente asigurării de materiale, echipamente, spaţiu, utilităţi, etc.) 

sunt în responsabilitatea operatorului economic. 

Notă: 

1. Propunerea financiară are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al 

conţinutului şi prevederilor acesteia pe toată perioada de valabilitate a ofertei/durata 

contractului. Cu excepţia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 

alin. (10) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, nu vor fi 

permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii financiare. 

Prin erori aritmetice în sensul acestor dispoziţii se înţeleg inclusiv următoarele 

situaţii: 

a) În cazul unei discrepanţe între preţul unitar şi preţul total, va fi luat în 

considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător; 

b) Dacă există o discrepanţă între litere si cifre, trebuie luată în considerare 

valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător. 

2. În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preţurile să fie 

exprimate în cifre cu cel mult două zecimale. Niciun fel de cereri şi pretenţii ulterioare 

ale ofertantului legate de ajustări de preţuri, determinate de orice motive (cu excepţia 

situaţiilor prevăzute explicit în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau prin dispoziţiile 

legale aplicabile), nu vor putea face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase 

între părţile contractante. 

 

 

PROPUNEREA TEHNICĂ trebuie să includă - Formularul 10 

Ofertantul va elabora propunerea tehnică în conformitate cu cerinţele prevăzute 

în prezentul Caiet de sarcini. Informaţiile din propunerea tehnică trebuie să permită 

identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu specificaţiile minime, precum şi cu toate 

cerinţele impuse în Caietul de Sarcini. 

Propunerea tehnică trebuie prezentată în următoarea structură:  

Abordarea si metodologia pentru realizarea serviciilor 

Ofertantul va prezenta următoarele aspecte: 

 înţelegerea obiectivelor contractului şi sarcinile stabilite prin caietul de sarcini; 

 abordarea ce va fi urmată în prestarea serviciilor;   

 metodologia de realizare a activităţilor în scopul obţinerii rezultatelor aşteptate  
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   Organizarea și personalul utilizat pentru realizarea serviciilor 

     

Ofertantul va prezenta cel puţin următoarele informaţii:  

- structura echipei propuse pentru implementarea contractului şi atribuţiile 

acesteia;  

- descrierea input-urilor ofertantului, în termeni de resurse umane specializate, 

cunoştinţe, logistică, echipamente etc., necesare pentru ducerea la îndeplinire în cele 

mai bune condiţii a activităţilor respective şi obţinerea rezultatelor; 

- momentul în care experţii propuşi vor interveni în implementarea contractului 

precum şi modul în care ofertantul şi-a asigurat accesul la serviciile lor; 

- modul de abordare a activităţii de raportare cu privire la progresul serviciilor, 

inclusiv documentele finale în raport cu prevederile caietului de sarcini;  

 

Ofertantul va prezenta următoarele anexe: 

- Declaraţie privind respectarea condiţiilor de mediu, social şi cu privire la relaţiile 

de muncă; 

- Documente justificative experţi; 

Propunerea tehnică va fi însoţită de Formularul nr. 13 - Declarație pe proprie 

răspundere prin care ofertantul confirmă că la elaborarea ofertei a ţinut cont de 

obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă pe toată 

durata de îndeplinire a contractului de servicii, în conformitate cu prevederile art. 51 din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii 

referitoare la reglementările cu privire la condiţiile de muncă şi protecţia muncii sunt: 

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Sănătăţii, Inspecţia Muncii, iar cele 

referitoare la protecţia mediului de la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.  

 

14. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE 

 

CRITERIUL DE ATRIBUIRE  - preţul cel mai scăzut  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elaborarea caietului de sarcini au fost utilizate elemente şi concepte din livrabilele 
: 

- Rezultatul 4 – Sistemul de recrutare, Livrabilul 4.3. – Integrare in SIMRU, 
- Rezultatul 2 – Livrabil 2.1. Studiu privind cerinţele de date si procedurile de 

acces, 
elaborate de experţii Băncii Mondiale în cadrul proiectului ”Dezvoltarea unui sistem 
de management unitar al resurselor umane din administraţia publică” cod MySMIS 
119957 / SIPOCA 136 cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Capacitate Administrativă 2014-2020. 
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15. MODELE DE FORMULARE 

OFERTANTUL                                                                                       FORMULAR 1 

_________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

                                                         (art. 164 din Legea 98/2016) 

 

 

Subsemnatul, …………………………………..reprezentant împuternicit al 

_____________________________________________________________,  

                                                                                                                       

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din achiziţie şi a sancţiunilor 

aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin 

hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre 

infracţiunile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: 

   a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat;  

   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie 

prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat;  

   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 

181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat;  

   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat;  

   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 

combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau 

finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi 
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completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea 

nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a 

fost condamnat;  

   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare 

ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  

 

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 

procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că niciun membru al 

organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societăţii sau cu putere 

de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii 

aşa cum este acesta definit la art. 164 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 

şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

  

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 

alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii 

contractante, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, cu privire la orice aspect tehnic 

şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 

pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în 

Declaraţii » din Noul Cod Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevarului, 

făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi 

desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau 

pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurarilor, declaraţia făcută serveşte la 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu 

amendă."  

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________. 

                                                                                       (se precizează data expirării 

perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

     (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)  

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura), în calitate de 

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

____________________________________. 

lnk:CPE%20PRL%201000000%202009%20175
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                                                       (denumire/nume operator economic) 

 

 

 

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

 

 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant/ subcontractant/terţ propus sau 

după caz, de către reprezentantul legal al ofertantului/ subcontractantului/terţului 

propus. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în 

parte, semnată de reprezentantul său legal. Declaraţia se va prezenta pentru fiecare 

subcontractant/ terţ susţinător propus semnată de reprezentantul său legal. 

 

Operator economic,                                                                FORMULAR 2            

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 şi 167 din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul(a)............................................................... , reprezentant 

împuternicit al…………….. [se inserează denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 

economic  persoana juridică], în calitate de ofertant la achiziţia directă de  

…………………………..cod CPV ……………………. la data de …………………….., organizată de Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici, declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii 

din achiziţie şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că: 

1.Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la 

bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească 

sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea 

statului în care respectivul operator economic este înfiinţat.  

 

2.Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167 (1) din Legea 

98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:  

   a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea 98/2016, cu modificările 

şi completările ulterioare (reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al 

relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, 

legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile 

internaţionale în aceste domenii), iar autoritatea contractantă poate demonstra acest 

lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente 

prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;  

   b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau 

în încetarea activităţii;  
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   c) nu am comis o abatere profesională gravă care să ne pună în discuţie integritatea, iar 

autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, 

cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;  

   d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea 

concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

   e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu 

procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte 

măsuri mai puţin severe;  

   f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce ar fi condus la 

o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri 

mai puţin severe;  

   g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în 

cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui 

contract de concesiune încheiate anterior, care să ducă la încetarea anticipată a 

respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;  

   h) nu ne facem vinovati de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la 

solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere 

sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu am prezentat aceste informaţii 

sau nu suntem în măsură să prezintăm documentele justificative solicitate;  

   i) nu am încercat să influenţam în mod nelegal procesul decizional al autorităţii 

contractante, să obţinem informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje 

nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau nu am furnizat din neglijenţă informaţii 

eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante 

privind excluderea din procedura de atribuire/selectarea sau atribuirea contractului de 

achiziţie publică.   

  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 

sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de 

administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de 

reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii aşa 

cum este acesta definit la art. 167 alin. (1) lit.c) din Legea 98/2016.  

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 

de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » 

din Noul Cod Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevarului, făcută unei 

persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară 

activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, 

atunci când, potrivit legii ori împrejurarilor, declaraţia făcută serveşte la producerea 

acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă."                                                                                                                

lnk:CPE%20PRL%201000000%202009%20175
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Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura), în calitate de 

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

____________________________________. 

                                                       (denumire/nume operator economic) 

 

 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant/ subcontractant/terţ propus sau 

după caz, de către reprezentantul legal al ofertantului/ subcontractantului/terţului 

propus. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în 

parte, semnată de reprezentantul său legal. Declaraţia se va prezenta pentru fiecare 

subcontractant/ terţ susţinător propus semnată de reprezentantul său legal. 

 

 

Operator economic    ......................                                 FORMULAR  3 

   (denumirea/numele) 

DECLARAȚIE 

 privind conflictul de interese 

pentru ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/ subcontractanţi/terţi susţinători 

Subsemnatul,_______________________________ (nume și prenume), domiciliat (a) in 

........ (adresa de domiciliu), identificat (a) cu act de identitate (CI/pasaport), seria 

.................., nr. ................, eliberat de .............., la data de .................., CNP 

.........................., reprezentant legal autorizat 

al______________________________________________(denumirea/numele şi 

sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant 

/terţ susţinător( după caz), la achiziţia publică având ca obiect 

……………………………………………………. la data de .................. (zi/lună/an), organizată de 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea 

excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în 

calitate de participant la acestă procedură nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de 

interese în sensul art. 59 şi art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

-situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 

propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de 

administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați 

semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv 

ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul 

Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în 

procedura de atribuire; 

-situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane 

desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin 
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până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu 

funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de 

servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire. 

- situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 

propus/terţul susţinător organizat ca societate pe acţiuni cu capital social reprezentat 

prin acţiuni la purtător nu respectă prevederile art. 53 alin. (2) şi (3).   

În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaraţii Certificat constatator 

eliberat de Ministerul Justiţiei-Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent în cazul 

persoanelor juridice străine) SAU Extras din Registrul acţionarilor, certificate de 

administrator, în cazul societăţilor pe acţiuni, din care să rezulte că nu avem membri în 

cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau 

acţionari ori asociaţi semnificativi,  respectiv nu am desemnat pentru executarea 

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

sau care se află în relaţii comerciale cu persoanele cu funcţii de decizie în cadrul 

autorităţii contractante în legătură cu procedura de atribuire, nominalizate în fişa de date 

a achiziţiei Cap. Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:  

Felix Vasile COZMA  - Președinte 

Rareș Stelian RUSU - VicepreședinteLavinia Claudia NICULESCU – Secretar General 

Mihaela BACIU – Secretar general adjunct 

Monica Georgeta COȘERU – Director D.R.C.I. 

Luminiţa DUMITRESCU- Șef Serviciu S.F.C.A.P.A. 

Daniela ȘERBAN – Consilier – viza CFP 

Maria Daniela STARCIUC /Magdalena Elvira Mocanu– Consilier juridic 

Carmen Bălănescu – Director DPFEPP 

Daniel MIHĂILESCU – Șef serviciu DPFEPP 

Viorica MIRAUȚE  

Dan Stefan MARIA – Director DTITD 

Beatrice GUDACU 

Ramona ANISIA 

Bogdan IANU 

Alin IOV 

Iuliana COTÎRLAN 

Laura GIORGI 

Georgiana CRISTEA 

Florin COCHINȚU 

Bogdan IONICĂ 

Elena CONSTANTINESCU 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 

şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg că în 

cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
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Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art.326 „Falsul în 

declaraţii” din Codul Penal referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, 

făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi 

desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau 

pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu 

amendă.”  

Anexat este lista acţionarilor/asociaţilor /membrii consiliului de 

administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din 

cadrul......................  denumirea/numele ofertantului. 

 Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului            ............. 

 Numele şi prenumele semnatarului                                                .............. 

 Capacitatea de semnătură                                ..................................... 

 Data                                                                                          ........... 

                                                         

ANEXA FORMULAR 3 

Lista acţionari/asociaţi /membrii în consiliul de administraţie/organ de conducere 

sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul......................  

denumirea/numele ofertantului. 

Nr. 

Crt. 

Numele şi Prenumele Funcţia în cadrul 

ofertantului 

1.   

2.   

…   

…   

 

 

Operator economic (denumire), 

Numele si prenumele persoanei împuternicite legal/reprezentant 

legal 

 

 

 

 

 

 

 

  .................................(semnătură autorizată/ştampilă) 

Notă: 

act:126692%2041994472
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În cazul participării cu ofertă comună/ cu subcontractanţi sau cu susţinere de terţă parte, 

această declaraţie trebuie depusă de fiecare participant /ofertant 

/asociat/subcontractant/terţ susţinător, după caz, în conformitate cu informaţiile 

corespunzătoare situaţiei lor. 

 

 

FORMULAR 4 

  

Operator economic    ......................                                  

(denumirea/numele) 

DECLARAȚIE 

 

  

Subsemnatul,_______________________________ (nume și prenume), domiciliat (a) în 

........ (adresa de domiciliu), identificat (a) cu act de identitate (CI/paşaport), seria 

.................., nr. ................, eliberat de .............., la data de .................., CNP 

.........................., 

 reprezentant legal autorizat 

al______________________________________________(denumirea/numele şi 

sediul/adresa), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant /terţ susţinător( 

după caz), la achiziţia publică având ca obiect ……………………………………………………. la data 

de .................. (zi/lună/an), organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, 

 

declar pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice,  

 

că beneficiarul/beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 

finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

cu modificările şi completările ulterioare, care transpun dispoziţiile Directivei (UE) 

2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea 

utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, 

modificată de Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European şi a Consiliului,  sunt: 

Nr. 

Crt

. 

Numele şi 

Prenumele/Denumire

a 

Data 

naşteri

i 

Funcţia în 

cadrul 

ofertantulu

i 

Domiciliul/reşedint

a 

Modalitatea 

de 

exercitare a 

controlului 

1.     Ex. art.4 

alin.(2) 

lit.... 

punctul.... 

din Legea 
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nr.129/201

9 

2.      

…      

…      

 

,,Art.4. (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană 

fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în 

numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, 

o operaţiune sau o activitate.  

(2) Noţiunea de beneficiar real include cel puţin: 

1. persoana fizică sau persoanele fizice care deţin sau controlează în ultimă instanţă 

societatea supusă înregistrării în registrul comerţului prin exercitarea directă sau 

indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de 

acţiuni ori din drepturile de vot ori prin participaţia în capitalurile proprii ale 

societăţii respective, inclusiv prin deţinerea de acţiuni la purtător, sau prin 

exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piaţă 

reglementată care face obiectul cerinţelor de divulgare a informaţiilor în 

conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaţionale 

echivalente care asigură transparenţa corespunzătoare a informaţiilor privind 

exercitarea dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau 

participare în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o 

persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. 

Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participarea în capital al unei societăţi într-un 

procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub 

controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entităţi corporative străine, 

care se află sub controlul aceleiaşi persoane fizice, este un indiciu al exercitării 

indirecte a dreptului de proprietate;   

   2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe 

motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau 

în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, 

persoana fizică care ocupă o funcţie de conducere de rang superior, şi anume: 

administratorul/administratorii, membrii consiliului de 

administraţie/supraveghere, directori cu competenţe delegate de la 

administratorul/consiliul de administraţie, membrii directoratului. Entităţile 

raportoare ţin evidenţa măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali 

în conformitate cu pct. 1 şi cu prezentul punct, precum şi a dificultăţilor 

întâmpinate în procesul de verificare a identităţii beneficiarului real;   

   b) în cazul fiduciilor sau construcţiilor juridice similare - toate persoanele 

următoare:   

   1. constituitorul/constituitorii, precum şi persoanele desemnate să îi/le 

reprezinte interesele în condiţiile legii;   

   2. fiduciarul/fiduciarii;   
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   3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu 

este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie 

sau funcţionează fiducia sau construcţia juridică similară;   

   4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă asupra 

fiduciei sau a construcţiei juridice similare din dreptul străin prin exercitarea 

directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;   

   c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:   

   1. asociaţii sau fondatorii;   

   2. membrii în consiliul director;   

   3. persoanele cu funcţii executive împuternicite de consiliul director să exercite 

atribuţii ale acestuia;   

   4. în cazul asociaţiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele 

fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul 

fundaţiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost 

constituite;   

   5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă, prin orice 

mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;   

   d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), şi al 

entităţilor care administrează şi distribuie fonduri:   

   1. persoana fizică beneficiară a cel puţin 25% din bunurile, respectiv părţile 

sociale sau acţiunile unei persoane juridice sau ale unei entităţi fără personalitate 

juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;   

   2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o 

persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care 

persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu 

au fost încă identificate;   

   3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% 

din bunurile unei persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, inclusiv 

prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor 

de administraţie, conducere sau supraveghere a respectivei entităţi;   

   4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în 

cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive 

de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori 

în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, 

caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidenţa măsurilor 

aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 şi 

prezentul punct.” 

 

Menţionez faptul că datele privind beneficiarii reali sunt declarate în Registrul 

central organizat la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. 

 

În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaraţii Certificat constatator 

eliberat de Ministerul Justiţiei-Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent în cazul 

persoanelor juridice străine). 
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Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 

şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Înţeleg că în 

cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art.326 „Falsul în 

declaraţii” din Codul Penal referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, 

făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi 

desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau 

pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu 

amendă.”  

 

Numele şi prenumele semnatarului                                                .............. 

Capacitatea de semnătură                                ..................................... 

Data                                                                                          ........... 

                                                        

Nota: 

Declarația va fi actualizată și depusă în mod obligatoriu de ofertantul declarat 

câștigător /ofertant asociat/ subcontractant /terţ susţinător (după caz) înainte de 

semnarea contractului de achiziție şi va fi actualizată în mod regulat (la depunerea 

rapoartelor în cadrul implementării obiectului contractului) până la încetarea relaţiilor 

contractuale. 

  

 

FORMULAR  5 

 

Operator economic    ......................                                  

(denumirea/numele) 

DECLARAȚIE 

 

  

Subsemnatul,_______________________________ (nume și prenume), domiciliat (a) în 

........ (adresa de domiciliu), identificat (a) cu act de identitate (CI/paşaport), seria 

.................., nr. ................, eliberat de .............., la data de .................., CNP 

.........................., 

 reprezentant legal autorizat 

al______________________________________________(denumirea/numele şi 

sediul/adresa), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant /terţ susţinător( 

act:126692%2041994472
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după caz), la achiziţie directă având ca obiect ……………………………………………………. la data 

de .................. (zi/lună/an), organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, 

declar pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 

nu ne aflăm într-o situaţie reglementată de art. 1 punctul 23 din REGULAMENTUL (UE) 

2022/576 AL CONSILIULUI din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 

833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare 

a situației în Ucraina, respectiv cu referire la prevederile art. 5k alin.(1) lit. a)-c): 

”23. Se introduc următoarele articole: 

„Articolul 5k 

(1)Se interzice atribuirea sau continuarea executării oricărui contract de achiziții 

publice sau a oricărei concesiuni care intră sub incidența directivelor privind 

achizițiile publice, precum și a articolului 10 alineatele (1) și (3), alineatul (6) literele 

(a)-(e) și alineatele (8), (9) și (10) și a articolelor 11, 12, 13 și 14 din Directiva 

2014/23/UE, a articolelor 7 și 8 și a articolului 10 literele (b)-(f) și (h)-(j) din Directiva 

2014/24/UE, a articolului 18, a articolului 21 literele (b)-(e) și (g)-(i), a articolelor 29 și 

30 din Directiva 2014/25/UE și a articolului 13 literele (a)-(d), (f)-(h) și (j) din Directiva 

2009/81/CE, către sau împreună cu: 

(a)un resortisant rus ori o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un 

organism stabilit în Rusia; 

(b)o persoană juridică, o entitate sau un organism ale cărui drepturi de 

proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 

% de o entitate menționată la litera (a) de la prezentul alineat; sau 

(c)o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în 

numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera 

(a) sau (b) de la prezentul alineat, inclusiv în cazul în care reprezintă mai mult 

de 10 % din valoarea contractului. subcontractanții, furnizorii sau entitățile pe 

ale căror capacități se bazează, în sensul directivelor privind achizițiile 

publice.” 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 

şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Înţeleg că în 

cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art.326 „Falsul în 

declaraţii” din Codul Penal referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, 

făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi 

desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau 

pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu 

amendă.”  

 

 

Numele şi prenumele semnatarului                                                .............. 

act:126692%2041994472
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Capacitatea de semnătură                                ..................................... 

Data                                                                                          ........... 

                                                         

 

 

 

 

FORMULAR 6 

 

LISTA EXPERŢILOR 

propuşi pentru îndeplinirea contractului 

Numele şi 

prenumel

e 

expertulu

i  

Poziţia 

propus

ă  

 Numărul de 

contracte/proiecte în 

care a desfășurat 

activitați similare în care 

a fost implicat 

Mijloc probant pentru 

demonstrarea 

experienței 

solicitate/ pregătirii 

profesionale, după 

caz 

Precizare 

cu privire 

la relația 

juridică 

(contract 

de 

colaborare

/ muncă, 

etc) 

  Contract nr……. - (se 

precizează numele 

documentului şi orice 

indicaţie specifică - nume 

angajator/proiect/contra

ct similar,  din care 

rezultă în clar experienta 

profesionala astfel cum 

este solicitată în caietul 

de sarcini  

 

Ex.: Recomandare 

nr.1/31.12.2019 emisă 

de xxxx, pentru 

perioada……, / sau în 

cadrul contractului de 

muncă/ contractului 

de prestări servicii 

nr…, 

calitatea/rolul/funcţia

…  

 

Ex. 

:Angajat 

propriu, cu 

contract 

de muncă, 

etc. 

     

     

     

   

     

Data: 

 

 

 

  

Operator economic (denumire), 

Numele şi prenumele persoanei împuternicite legal/reprezentant legal 
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  .................................(semnătură autorizată) 

 

Notă:Se vor menționa toți experții propuși conform solicitărilor din caietul de 

sarcini. 



 

   

                                                                                               

FORMULAR 7 

 

 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 

 

 

 Subsemnatul,………………………………….. declar pe propria răspundere, sub sanctiunea 

excluderii din procedura a ofertantului..................................... , si sub sanctiunile 

aplicate faptei de fals în acte publice, ca sunt angajat al……………………………………………………….. 

conform contract de munca nr…….. din data……………… / sunt colaborator al ofertantului 

conform contractului de colaborare nr………. din data………………………. 

           Subsemnatul …………………………………….declar ca sunt de acord să particip la achiziţia 

directa organizată de ANFP pentru achiziţionarea contractului având ca obiect:  

……………………………… pentru ofertantul……………………………………………… 

            De asemenea, în cazul în care ofertantul va fi desemnat câştigătoar, declar că sunt 

capabil şi disponibil să lucrez pe poziţia pentru care am fost inclus în lista experţilor în 

perioada: 

 

De la Pana la 

  

 

                      

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 

si înteleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înteleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 

pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

Nume  

Semnătură  

Dată  

 

 

Se va completa de către personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului. 

 

Atentie! declaratiile de disponibilitate se vor prezenta semnate de persoana în cauză şi 

contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul ofertantului. 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

FORMULAR 8 

                                                           Curriculum vitae 

Model de Curriculum Vitae   | <numele aplicantului> 

INFORMAȚII PERSONALE Scrieţi numele şi prenumele  

[Toate câmpurile CV-ului sunt opţionale. Ștergeţi câmpurile goale.] 
  Scrieţi numele străzii, numărul, oraşul, codul poştal, ţara  

 Scrieţi numărul de telefon     Scrieţi numărul de telefon mobil        

 Scrieţi adresa de email  

Scrieţi adresa paginii web personale   

Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.) 

Scrieţi numele de utilizator pe messenger (Yahoo, skype etc.)   

Sexul Scrieţi sexul | Data naşterii zz/ll/aaaa | Naţionalitatea Scrieţi 

naţionalitatea  

 

 

EXPERIENȚA 

PROFESIONALĂ   

[Descrieţi separat fiecare loc de muncă. Începeţi cu cel mai recent.] 

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE   

[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu cea mai recent.]  

LOCUL DE MUNCA 

PENTRU CARE SE 

CANDIDEAZĂ 

POZIȚIA 

LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE 

SE CANDIDEAZĂ 

Scrieţi locul de muncă pentru care se candidează / poziţia / locul de 

muncă dorit / studiile pentru care se candidează (îndepărtaţi câmpurile 

irelevante din coloana stângă)  

Scrieţi datele (de la - 

până la)  

Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată  

Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă 

şi pagina web)  

▪ Scrieţi principalele activităţi şi responsabilităţi  

Tipul sau sectorul de activitate Scrieţi tipul sau sectorul de activitate  

Scrieţi datele (de la - 

până la)  

Scrieţi calificarea obţinută  Scrieţi 

nivelul EQF, 



 

   

 

COMPETENΤE 

PERSONALE   

[Ștergeţi câmpurile necompletate.]  

 

dacă îl 

cunoaşteţi  

Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea 

(dacă este relevant, scrieţi şi ţara)  

▪ Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate  

Limba(i) maternă(e) Scrieţi limba maternă / limbile materne  

  

Alte limbi străine 

cunoscute 

ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Specificaţi limba străină 
Specificaţi 

nivelul  

Specificaţi 

nivelul  

Specificaţi 

nivelul  

Specificaţi 

nivelul  

Specificaţi 

nivelul  

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Specificaţi limba străină 
Specificaţi 

nivelul  

Specificaţi 

nivelul  

Specificaţi 

nivelul  

Specificaţi 

nivelul  

Specificaţi 

nivelul  

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - 

C1/2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de 

comunicare  

Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în 

care au fost acestea dobândite. De exemplu: 

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de 

manager de vânzări 



 

 

 

 

 

 

 

INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE   

 

 

ANEXE   

 

Competenţe 

organizaţionale/manage

riale  

Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi 

contextul în care au fost acestea dobândite. De exemplu: 

▪ leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 10 

persoane) 

Competenţe dobândite 

la locul de muncă  

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au 

fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost 

acestea dobândite. De exemplu:  

▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în 

prezent fiind responsabil cu auditul calităţii) 

Competenţe informatice  Scrieţi competenţele informatice deţinute. Specificaţi contextul 

în care au fost acestea dobândite. De exemplu: 

▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

Alte competenţe  Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. 

Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. De 

exemplu: 

▪ tâmplărie 

Permis de conducere  Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu  

▪ B 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Distincţii 

Afilieri 

Referinţe 

Mentionaţi publicaţiile, prezentările, proiectele, conferinţele, 

seminarele, distincţiile, afilierile şi referinţele pe care le 

consideraţi relevante. Ștergeţi câmpurile irelevante din coloana 

stângă. 

Exemplu de publicaţie: 

▪ Cum să întocmeşti un CV de succes?, New Associated 

Publishers, London, 2002.  

Exemplu de proiect: 

▪ Biblioteca publică din Devon. Arhitect principal responsabil cu 

design-ul, producaţia şi supervizarea construcţiei (2008-2012).  



 

 

 

Anexă CV -Calificări relevante pentru proiect: 

Experienţa profesională/participari proiecte/programe 

 

De la data – până 

la data 

Angajator/be

ne-ficiar 

Proiect/program Pozitia 

    

    

    

 

CV-urile vor fi datate,  semnate de persoana în cauză/expert.

 Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple:  

 

copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare; 

▪ recomandări de la locul de muncă; 

▪ publicaţii sau cercetări.  
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 FORMULAR 9 

 

ÎMPUTERNICIRE 

 

Subscrisa……………………………………………cu sediul în 

………………………………………………………………………………………..., înmatriculată la Registrul 

Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin 

……………………………………………, în calitate de ……………………………………………, împuternicim prin 

prezenta pe ……………………………………, domiciliat în ……………………………… 

…………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …………………, 

eliberat de …………………………, la data de …………, având funcţia de …………………………………, să 

ne reprezinte achiziţia directă ……………………organizată de ANFP pentru achiziţionarea 

contractului având ca obiect ............................ 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu 

participarea la prezenta procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate 

pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 

desfăşurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze 

răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la 

procedură. 

 

 

    Data  

Denumirea mandantului…………… S.C …………………………… 

Reprezentată legal prin         __________________        (Nume, prenume) 

                                                                                                                 ____________ 

(Funcţie)                __________________________ 

 

 

 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei 

împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).  
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FORMULAR 10 

 

Ofertant  

(denumirea / numele, adresa, datele de identificare) 

 

Propunere tehnică 

 

Data: [introduceți ziua, luna, anul] 

Anunţ de publicitate: [introduceți numărul anunțului de publicitate] 

Obiectul contractului: Servicii de consultanţă în vederea elaborării de studii/analize 

 

Către: Autoritatea Contractantă [a se introduce denumirea]   

După examinarea Documentaţiei de atribuire, subsemnata/ul, reprezentant legal / 

împuternicit (se taie ceea ce nu corespunde) al ofertantului ...... (denumirea / numele 

ofertantului) declar că ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse 

în documentaţia mai sus menţionată, să  prestăm …………………….. după cum urmează. 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 

serviciile în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă; 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile (durata în 

litere și cifre), respectiv până la data de ……………………. (se completează data de 

valabilitate - zi, lună, an - a ofertei conform solicitărilor autorității contractante) şi ea va 

rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei 

de valabilitate; 

Precizăm că (se bifează opțiunea corespunzătoare): 

  _ 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de 

ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă” / ”altă ofertă”; 

  _ 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

Data completării: 

Ofertant 

…………….(numele semnatarului în clar, semnătura autorizată) 
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Toate informaţiile din cadrul propunerii tehnice vor trebuie să fie relevante în raport cu 

obiectul contractului, respectiv să reflecte propria abordare propusă de ofertant 

referitoare la modul în care se vor realiza activităţile stabilite şi se vor atinge rezultatele 

vizate prin implementarea proiectului ANFP prin raportare la necesităţile, obiectivele şi 

constrângerile autorităţii contractante, astfel cum au fost explicitate acestea în cadrul 

caietului de sarcini. Oferta tehnică se va depune într-un format care să permită copierea 

textului. 

Ofertantul va elabora propunerea tehnică în conformitate cu cerinţele prevăzute în 

prezentul Caiet de sarcini. Informaţiile din propunerea tehnică trebuie să permită 

identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu specificaţiile minime, precum şi cu toate 

cerinţele impuse în Caietul de Sarcini. 

Propunerea tehnică trebuie prezentată în următoarea structură:  

Abordarea si metodologia pentru realizarea serviciilor 

Ofertantul va prezenta următoarele aspecte: 

• înţelegerea obiectivelor contractului şi sarcinile stabilite prin caietul de sarcini; 

• abordarea ce va fi urmată în prestarea serviciilor;   

• metodologia de realizare a activităţilor în scopul obţinerii rezultatelor aştepta-te  

  

Organizarea şi personalul utilizat pentru realizarea serviciilor     

Ofertantul va prezenta cel puţin următoarele informaţii:  

- structura echipei propuse pentru implementarea contractului şi atribuţiile acesteia;  

-descrierea input-urilor ofertantului, în termeni de resurse umane specializate, cunoştinţe, 

logistică, echipamente etc., necesare pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune 

condiţii a activităţilor respective şi obţinerea rezultatelor; 

-momentul în care experţii propuşi vor interveni în implementarea contractului precum şi 

modul în care ofertantul şi-a asigurat accesul la serviciile lor; 

-modul de abordare a activităţii de raportare cu privire la progresul serviciilor, inclusiv 

documentele finale în raport cu prevederile caietului de sarcini;  

 

Ofertantul va prezenta următoarele anexe: 

-Declaraţie privind respectarea condiţiilor de mediu, social şi cu privire la relaţiile de 

muncă; 

- Documente justificative experţi; 

 - Anexa  Propunerea tehnică – Matrice de conformitate 

 

Propunerea tehnică va fi însoţită de Formularul nr. 13 - Declaraţie pe proprie răspundere 

prin care ofertantul confirmă că la elaborarea ofertei, a ţinut cont de obligaţiile relevante 

din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă pe toată durata de îndeplinire a 

contractului de servicii, în conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii referitoare la 

reglementările cu privire la condiţiile de muncă şi protecţia muncii sunt: Ministerul Muncii 

şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Sănătăţii, Inspecţia Muncii, iar cele referitoare la 

protecţia mediului de la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

  

 Matrice de conformitate 

 

 

Cerinţele tehnice minimale, conform 

documentaţiei de atribuire 

 

Specificaţiile ofertate 

 

 

Se vor completa specificatiile tehnice ale 

serviciului in concordanta cu cerintele de 

Caietului de sarcini. 

 

Ofertantul ca completa modul de îndeplinire a 

acestora, respectiv caracteristicile serviciului 

ofertat care răspund corespunzător 

specificaţiilor din caietul de sarcini, astfel încât 

să fie asigurată posibilitatea verificării 

corespondenţei cerinţelor serviciului ofertat cu 

cerinţele din caietul de sarcini. 

 

Nu sunt acceptate ca răspunsuri conforme 

răspunsurile de tip DA sau NU.  

 

Nu vor fi luate in considerare răspunsurile în 

matricea de conformitate completate prin 

copierea cerinţelor in coloana cu răspunsul 

ofertantului la cerinţă, fără explicaţii detaliate 

privind modul de îndeplinire a cerinţei sau fără 

referinţe la anexele tehnice. 
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FORMULAR 11 

Operator economic, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 

 

Către: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

Bd. Mircea Vodă nr.44, bl. M17, Tronson III, sector 3, Bucureşti 

Reprezentant legal: Secretar General – Lavinia Claudia NICULESCU 

Persoană de contact: Viorica Miraute – expert, responsabil achiziţii publice 

E-mail:  viorica.miraute@anfp.gov.ro 

Telefon / Fax: 0374 112 701/0374.112.701. 

 

Doamnelor/Domnilor, 

1.Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul/subsemnaţii……………………….., 

reprezentant/reprezentanţi ai ofertantului ……………………………………………., ne angajăm să 

semnăm Contractul având ca obiect: …………………………………. ce rezultă din această achiziţie 

şi să demarăm, să realizăm şi să finalizăm activităţile specificate în Contract în 

conformitate cu Caietul de sarcini şi cu Propunerea noastră Tehnică şi Financiară. 

 

În concordanţă cu Propunerea noastră Tehnică şi Financiară şi pe baza informaţiilor 

furnizate de Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei: 

mailto:maricel.danceanu@anfp.gov.ro
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ofertăm preţul total de ______ lei [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea 

Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA de ______  lei [introduceți suma în 

cifre și litere], conform anexei la formularul de ofertă. 

   

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 

serviciile în conformitate cu prevederile şi cerinţele prevăzute în documentaţia de 

atribuire.  

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată 

de______________________zile, respectiv pană la data de ___________________________, 

şi 

        (durata in litere si cifre) 

 

 

 

 (ziua/luna/anul) 

ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 

perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună 

cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5.Înţelegem că Autoritatea Contractantă:  

a. nu este obligată să continue această achiziţie directă şi că îşi rezervă dreptul 

de a anula procedura atribuire în orice moment ca urmare a întrunirii 

condiţiilor stabilite la art. 212 şi 213 din Legea nr. 98/2016, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

b. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate 

de situaţiile menţionate anterior şi garantăm că nu vom ţine Autoritatea 

Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situaţie. 

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 

ofertă pe care o puteţi primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 

            (nume şi semnătură) 

oferta pentru şi în numele ____________________________________. 

                                                       (denumirea/numele ofertantului) 

 

                                                                                        (Semnătura autorizată şi 

ştampila) 

                 

Anexa la propunerea financiară 
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Nr. 

crt 
Denumire serviciu Cant. 

Preţ 

unitar                      

lei 

Preţ 

total, lei 

fără TVA 

TVA 

(19%) 

Valoare             

lei cu 

TVA 

1.  
Analiza situaţie existenta si 

realizare caiet de sarcini 
1     

2.  

Suport pentru derularea 

procedurii de atribuire şi 

semnarea contractului 

1     

 

 

 

 

Data _____/_____/_____ 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 

            (nume şi semnătură) 

oferta pentru şi în numele ____________________________________. 

                                                       (denumirea/numele ofertantului) 

 

                                                                                        (Semnătura autorizată ) 
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OFERTANT (denumirea/numele),                                                            FORMULAR 12 

SCRISOARE DE OFERTĂ 

Către,  

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

Ca urmare a Anunţului de publicitate privind achiziţia directă având ca 

obiect ..............................., noi,_____________ (denumirea/numele ofertantului), 

am transmis prin email oferta ,semnată cu semnătură electronică,conţinând: 

1) Scrisoarea de Ofertă 

2) Datele de identificare ale societăţii (adresă, număr de înmatriculare, CUI, Cont 

trezorerie); 

3) Datele  de contact ale reprezentantului legal şi ale persoanei desemnate să se 

implice în relaţiile cu A.N.F.P.; 

4) Certificat constatator, în copie semnată de către reprezentantul legal, cu menţiunea 

„Conform cu originalul” 

5) Declaraţie privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016) 

6) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 şi 167 din Legea 

98/2016 

7) Declaraţia privind conflictul de interese pentru toţi Operatorii Economici implicaţi 

în procedură (Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terţ 

Susţinător); 

8) Declaraţie privind beneficiarul real -Legea nr. 129/2019 

9) Declaratie - Regulamentul (UE) 2022/576 AL CONSILIULUI 

10) Împuternicire de reprezentare în cazul în care persoana care semnează oferta nu 

este reprezentantul legal al ofertantului; 

11) Propunerea Tehnică cu anexe[dacă este cazul]; 

12) Propunerea Financiară cu anexe[dacă este cazul]; 

13) Declaraţie privind respectarea condiţiilor de mediu, social şi cu privire la relaţiile de 

muncă 

14)  Declaraţie privind respectarea prevederile regulamentului general de protecţia 

datelor cu caracter personal 

15) Lista principalelor servicii prestate în ultimii 5 ani; 

 

De asemenea, precizăm faptul că ne angajăm să menţinem valabilă oferta depusă 

de către noi până la data de _______________(ziua/luna/anul) şi că ea va rămâne 

obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

Avem speranţa că oferta noastră este conformă şi vă satisface cerinţele. 

Data completării _______________. 

 

Cu stimă, 

 

OFERTANT, 

________________________ 

(semnătura autorizată) 
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FORMULAR 13 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA CONDIŢIILOR DE MEDIU, SOCIAL ŞI CU PRIVIRE LA 

RELAŢIILE DE MUNCĂ 

 

 

 

1.Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

......................................................(denumirea/numele și sediul/adresa 

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei 

de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile legale 

referitoare la domeniile: mediu, social şi al relaţiilor de muncă şi protecţia muncii şi am 

inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.  

2.Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant al ……………………….. 

(denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez 

……………………………………, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile 

obligatorii referitoare la condiţiile de mediu, social şi cu privire la relaţiile de muncă în 

vigoare în România. 

3. Subsemnatul declar pe propria răspundere că informaţiile furnizate sunt complete şi 

corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, 

în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc 

oferta, orice documente şi informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 

declaraţie.  

4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii 

contractante cu privire la orice aspect în legătură cu activitatea noastră. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » 

din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevarului, făcută unei 

persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară 

activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, 

atunci când, potrivit legii ori împrejurarilor, declaraţia făcută serveşte la producerea 

acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă."  
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Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA] 

 

 

  

 

Operator economic,……....……………………….. 

 

(nume, semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR 14  

 

 

Ofertant,________________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

Declaraţie privind respectarea prevederile  

regulamentului general de protecţia datelor cu caracter personal 

 

Subsemnatul, ..................... reprezentant legal al ...................în calitate de 

......................... la achizitia publica având ca obiect ........................., cod CPV: 

......................, organizată de .............., declar pe propria răspundere faptul că pe 

perioada de implementare a contractului, voi respecta prevederile Regulamentului General 

privind Protecţia Datelor nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

Subsemnatul, mă oblig ca în cazul experţilor implicaţi în implementarea contractului şi ale 

căror date cu caracter personal sunt cuprinse în ofertă, să obţin consimţământul acestora 

în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. 

                                           Data _____/_____/_____ 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 

            (nume şi semnătură) 

oferta pentru şi în numele _______________                                                       

(denumirea/numele ofertantului) 

                                                                        (Semnătura autorizată) 

 



 

 

82 / 113 
 
Operator de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

 

 

 

FORMULAR 15  

LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofertant,________________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

Terţ susţinător  

(denumirea)                                  FORMULAR 16 

 

 

 

ANGAJAMENT 

privind susţinerea tehnică - experienţă similară  

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

 

 

Către, .......................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. 

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi ....................... (denumirea terţului 

susţinător tehnic), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător 

tehnic), ne obligăm ca, în situaţia în care contractantul ................ (denumirea 

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) întâmpină dificultăţi de 

natură tehnică, pe parcursul derulării contractului, să garantăm, necondiţionat şi irevocabil 

Nr

. 

crt

. 

Obiect 

contrac

t 

Denumirea/ 

numele 

beneficiarului

/ clientului 

Adresa 

 

Calitatea 

*) 

 

Preţ total 

contract 

Procent 

îndeplinit 

(%) 

Perioada de derulare a 

contractului **) 

 1 3 4 5 6 8 

1       

2       
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autorităţii contractante achizitoare, susţinerea tehnică pentru îndeplinirea contractului 

conform ofertei prezentate şi a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat 

între ofertant şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia 

celor care au fost incluse în propunerea tehnică. 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), 

declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă în limita prezentului 

angajament, în legătură cu susţinerea experienţei similare care rezultă din documentul 

anexat prezentului Angajament.  

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate 

cu prevederile art. 182 din Legea nr.  98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de 

a solicita, în mod legitim îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul 

de susţinere tehnică acordat .............................................................. (denumirea 

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 

 

Data completării, 

 

 

 

 

 

 Terţ susţinător, 

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

 

 

 

 

 

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

(semnătură autorizată) 
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Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experienţă similară 

Terţ susţinător  

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

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE  

PRIVIND EXPERIENŢA SIMILARĂ 

 

Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume) în calitate 

de împuternicit al ................................................................ (denumirea 

terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat la 

.............................................................. (adresa terţului susţinător 

tehnic),tel.:...............................,fax:............................,e-

mail:....................................................., 

Cod fiscal .............................,Certificat de înmatriculare/înregistrare 

.................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, data), obiectul de activitate, 

pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul 

propriu) 

Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va 

solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic 

îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie 

obiectul contractului de achiziţie) 

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

1._______________________________________________________ 

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 

2._____________________________________________________ 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că 

datele prezentate în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare 

în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi 

de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; 

subcontractant. 

Nr

. 

crt

. 

Obiect 

contrac

t 

CPV Denumirea/ 

numele 

beneficiarului

/ clientului 

Adresa 

 

Calitatea 

*) 

 

Preţ total 

contract 

Procent 

îndeplinit 

de 

furnizor 

(%) 

Perioada 

de 

derulare a 

contractul

ui **) 

 1 2 3 4 5 6 8 

1        

2        

...

.. 
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**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 

Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 

alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai    

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

(denumirea şi adresa autorităţii contractante) 

 cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

Operator economic, 

..................................Nume și prenume(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

AGENŢIA  NAŢIONALĂ  A  FUNCŢIONARILOR  PUBLICI    

 

 S.C. ……………………..S.R.L. 

Nr.            /                                                                                                      Nr. 

  

 

MODEL 

CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII  

 

Preambul 

În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI, cu sediul în Bucureşti, Bd. Mircea Vodă nr. 

44, bl. M17, Tronson III, Sector 3, cod poştal 030669, tel: 0374 112 714; fax 021 312 44 04, cod 

fiscal 12979825, conturi IBAN nr. RO46TREZ23A510103580201X şi RO62TREZ23A510103580202X, 

deschise la Trezoreria Statului Sector 3, reprezentată legal prin Secretar general, dna. Lavinia 

Claudia NICULESCU şi Director D.R.C.I. dl. Dragoş Drăgulănescu, în calitate de achizitor, pe de 

o parte, 

 

şi  

 

Societatea ………………….. S.R.L. cu sediul în ………………….. cod poştal ……………….., telefon 

……………../fax …………….., număr de înmatriculare ………………, cod unic de TVA 

…………………….., cont bancar IBAN …………………. deschis la Trezoreria ……………………., 

reprezentată legal prin administrator ……………………………., în calitate de prestator, pe de 

altă parte. 

http://www.coduripostale.ro/Bucuresti/Bucuresti/Piata_Rosetti_C.A./zip-021051
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Părţile vor fi denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile” 

au convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii. 

 

2. DEFINIŢII 

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  

a) achizitor și prestator (operatorul economic) - părţile contractante, aşa cum sunt 

acestea numite în prezentul contract;  

b) act adițional - document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului de 

servicii;  

c) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat 

între o autoritate contractantă în calitate de "achizitor" şi un prestator de servicii, în 

calitate de "prestator", respectiv prezentul contract şi toate anexele sale; 

d) contract de achiziţie publică - contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, 

astfel cum este definit la art.3 alin. (1), lit. l) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) contract de achiziţie publică de servicii - contractul de achiziţie publică care are ca 

obiect prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziţie 

publică de lucrări potrivit lit. m), astfel cum este definit la art.3 alin. (1) lit. o) din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) contract de subcontractare - acordul încheiat în scris între contractant şi un terţ ce 

dobândeşte calitatea de subcontractant, în condiţiile Legii nr. 98/2016, cu modificările 

şi completările ulterioare, prin care contractantul subcontractează subcontractantului 

partea din contract în conformitate cu prevederile contractului, dacă este cazul; 

g) conflict de interese - orice eveniment de natură a influenţa capacitatea prestatorului 

de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe 

acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului 

public general al proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau 

în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricţii 

sunt, de asemenea, aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând 

sub autoritatea şi controlul prestatorului/orice situaţie în care membrii personalului 

autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în 

numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în executarea contractului sau care 

pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, 

economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care 

compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul executării contractului; 

h) cazul fortuit - cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat 

de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs, 

conform prevederilor art. 1351 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

i) daune-interese - compensări sau despăgubiri băneşti pe care o parte, le poate cere 

celeilalte părţi, pentru repararea prejudiciilor cauzate prin neexecutarea ori executarea 

defectuoasă sau cu întârziere a obligaţiilor contractuale; 

j) drept de proprietate intelectuală – (noţiune) ansamblul normelor juridice care 

reglementează raporturile privind protecţia creaţiei intelectuale în domeniile industrial, 

ştiinţific, literar şi artistic precum şi semnele distinctive ale activităţii de comerţ; 
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(subiectiv) posibilitate recunoscută de lege titularului acestui drept de a folosi, în mod 

exclusiv, o creaţie intelectuală aplicabilă în industrie sau un semn distinctiv al unei 

asemenea activităţi industriale;  

k) documentele autorității - toate şi fiecare dintre documentele necesare în mod direct 

sau implicit prin natura serviciilor care fac obiectul contractului, inclusiv, dar fără a se 

limita la: planuri, regulamente, specificaţii, desene, schiţe, modele, date informatice şi 

rapoarte, furnizate de autoritatea contractantă şi necesare prestatorului în vederea 

realizării obiectului contractului;  

l) durata de valabilitate a contractului - intervalul de timp în care prezentul contract 

produce efecte, respectiv de la data intrării în vigoare a contractului şi până la epuizarea 

convenţională, legală sau stabilită de instanţa de judecată a oricărui efect pe care îl 

produce. Durata contractului este egală cu durata de implementare a serviciilor, dacă 

aceasta din urmă este neîntreruptă. Durata contractului este mai mare decât durata de 

implementare a serviciilor, dacă aceasta din urmă se întrerupe, din orice motiv, caz în 

care durata contractului cuprinde şi intervalele de timp în care prestarea serviciilor este 

suspendată sau prelungită. Durata de implementarea serviciilor nu poate depăşi, ca 

termen, limita termenului la care expiră durata contractului.  

m) forţa majoră - forţa majoră reprezintă, conform prevederilor art. 1351 alin. (2) din 

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil 

Evenimentul se află în afara controlului oricărei părţi, 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:  calamităţi, greve, sau alte perturbări ale activităţii industriale, 

acţiuni ale unui inamic public, războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 

catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, epidemii, embargou, 

alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundaţii, deversări, turbulenţe civile, 

explozii şi orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul părţilor 

şi care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligenţă, 

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 din părţi; 

n) finalizare/ajungere la termen este atunci când prestatorul: 

 a 

realizat toate activităţile stabilite prin contract şi a prezentat toate rezultatele, astfel 

cum este stabilit în Planul de lucru al activităților acceptat, 

 a 

remediat eventualele neconformități care nu ar fi permis utilizarea serviciilor de către 

achizitor, în vederea obţinerii beneficiilor anticipate şi îndeplinirii obiectivelor 

comunicate prin Caietul de Sarcini; 

o) Lege - orice lege, statut, ordonanţă, cod, hotărâre, ordin, statut, reglementare, regulă, 

decret, directivă, regulament, tratat, act administrativ cu caracter obligatoriu şi 

aplicabil/aplicabilă în România. 

p) măsuri excepţionale - măsuri temporare şi speciale de protecţie, măsuri şi acţiuni în 

planul sănătăţii publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activităţilor 

socioeconomice şi/ sau îngrădirea exercitării unor drepturi şi libertăţi fundamentale şi 

de ordine publică aplicabile pe întreg teritoriul ţării sau în unele unităţi/subdiviziuni 
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administrativ-teritoriale, exemplificate în cele ce urmează, dar fără a se limita la 

acestea:  

 stare de urgenţă/alertă instituită; 

 limitarea deplasărilor de orice fel; 

 carantină naţională/locală declarată/instituită; 

 suspendarea/limitarea organizării evenimentelor; 

 inter

dicţia organizării evenimentelor de tip conferinţe, indiferent de numărul participanţilor; 

 r

estricţii aplicabile evenimentelor de tip conferinţă care pot influenţa buna derulare 

a activităţilor specifice obiectului contractului;  

q) modificarea Contractului - orice schimbare prevăzută prin clauzele iniţiale ale 

Contractului ca putând fi determinată şi realizată ca fiind necesară pentru îndeplinirea 

obiectivului Achizitorului, astfel cum este acest obiectiv descris în Caietul de Sarcini, cu 

respectarea regulilor şi limitelor impuse prin Lege. În sensul prezentului Contract, 

Modificarea Contractului este asociată exclusiv unei modificări nesubstanţiale, astfel cum 

modificarea substanţială şi modificarea nesubstanţială sunt stabilite prin Lege; 

r) neconformitate (neconformități) - execuţia de slabă calitate sau deficienţe care încalcă 

siguranţa, calitatea sau cerinţele tehnice şi/sau profesionale prevăzute de prezentul 

contract şi/sau de legea aplicabilă şi/sau care fac rezultatele prestării serviciilor 

necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul contract 

şi/sau de legea aplicabilă precum şi orice abatere de la cerinţele şi de la obiectivele 

stabilite în caietul de sarcini. Neconformităţile includ atât viciile aparente, cât şi viciile 

ascunse ale serviciilor/rezultatelor serviciilor care fac obiectul prezentului contract; 

s) garanție de bună execuție - garanţia care se constituie de către prestator în scopul 

asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a 

contractului de achiziţie publică; 

t) garanția de suport și mentenanță – garanţia care se constituie de către prestator în 

scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 

convenită a obligaţiilor privind asigurarea serviciilor de garanţie, mentenanţă şi asistenţă 

tehnică ofertate  

u) Informații confidențiale - orice informaţie referitoare la politica comercială, condiţii 

sau planuri financiare, politica internă de resurse umane, modalităţi de acţiune şi 

comunicare, date tehnice, date despre clienţi, potenţiali clienţi sau despre angajaţi sau 

potenţiali sau foşti angajaţi, date despre tarife, date despre cifra de afaceri, date care 

fac obiectul dreptului de proprietate intelectuală, al dreptului de protecţie a datelor cu 

caracter personal, date despre sisteme, produse, incluzând secrete profesionale, know-

how, procedee tehnice, proiecte, specificaţii, desene, planşe, schiţe, planuri, diagrame, 

machete, modele industriale, scheme logice, planuri strategice, programe de calculator, 

comisioane, oportunităţi de piaţă, afaceri comerciale, contractanţi ai uneia din Părţi, 

contracte şi facturi etc., fără ca enumerarea să fie limitativă, ci exemplificativă, 

indiferent dacă informaţiile sunt marcate sau nu ca fiind informaţie confidenţială şi 

indiferent de suportul pe care se găsesc (suport de hârtie, electronic etc.), care este 

comunicată de către Partea furnizoare Părţii destinatare în scopul colaborării, indiferent 

de forma comunicării (verbală, scrisă – hârtie sau electronic sau în orice altă formă), cu 

menţiunea că aspectele referitoare la comunicare sunt reglementate de prezentul 
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Contract. Informaţiile confidenţiale sunt comunicate în forma în care se găsesc la Partea 

furnizoare. Informaţiile confidenţiale includ atât informaţii referitoare la sau emanând 

de la Partea furnizoare, cât şi informaţii primite de către Partea furnizoare de la terţi, 

în legătură cu care îi incumbă obligaţia de confidenţialitate. Informaţiile referitoare la 

prezenta colaborare dintre Părţi, inclusiv orice condiţie de natura financiară referitoare 

la aceasta, reprezintă Informaţii confidenţiale. Nicio combinaţie de una sau mai multe 

Informaţii confidenţiale cu informaţii care nu sunt confidenţiale sau cu informaţii de 

interes public în sensul legislaţiei aplicabile (a se vedea Legea nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare) 

nu va afecta în niciun mod caracterul confidenţial al Informaţiilor confidenţiale şi nici 

regimul aplicabil acestora şi nici nu va determina considerarea respectivelor informaţii 

ca fiind informaţii de interes public. 

v) întârziere - orice eşec al prestatorului de a executa orice obligaţie contractuală în 

termenul convenit prin intermediul Planului de lucru al activităţilor acceptat, dar fără a 

se limita la obligaţia sa de a finaliza Serviciile şi de a preda Rezultatele la 

Finalizare/Ajungere la termen; 

w) manager de proiect - persoana nominalizată de către achizitor responsabilă cu 

coordonarea şi monitorizarea implementării contractului în numele şi pe seama 

achizitorului;  

x) ordin administrativ - orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de managerul de proiect, 

în numele achizitorului,  către prestator, privind prestarea serviciilor; 

y) ordin de începere - document elaborat de achizitor şi transmis prestatorului, prin 

intermediul căruia se confirmă demararea activităţilor contractului; 

z) penalitate - despăgubire bănească sau în orice altă valoare patrimonială cuantificată, 

pe care partea în culpă urmează să o plătească celeilalte părţi, conform legii sau 

contractului, în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a clauzelor 

contractuale;  

aa) principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH) - în sensul Regulamentului 

privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă, principiul DNSH trebuie interpretat în 

sensul articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia, respectivul articol defineşte 

noţiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele şase obiective de mediu 

vizate de Regulamentul privind taxonomia; 

bb) prețul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate prin contract;  

cc) proiect – ansamblul activităţilor în legătură cu care sunt prestate serviciile în baza 

prezentului contract finanţate prin Ordinul de finanţare cu privire la implementarea 

reformelor si investiţiilor pentru Planul National de Redresare si Rezilienţă (PNRR) - 

Componenta 7 Transformarea digitala, Investiţia 10 Transformarea digitală în 

managementul funcţiei publice - jalon nr. 177 ”S-au instituit şi sunt operaţionale 

platforme interactive si colaborative pentru managementul standardizat al resurselor 

umane în administraţia publica centrală" (SIMRU) nr. 514/13.07.2022;   

dd) proces-verbal de recepție - documentul întocmit de prestator şi achizitor, redactat în 

două exemplare, ambele semnate de către reprezentanţii părţilor, în care sunt 

consemnate tipul, cantitatea şi calitatea serviciilor prestate de către prestator;  

ee)  punct de reper - termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru furnizarea 

unui Rezultat intermediar sau final sub formă de document/raport al unei activităţi în 
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cauză, stabilit de către Părţi şi exprimat ca dată fixă (zz/ll/aaaa) în cadrul Planului de 

lucru al activităţilor acceptat; 

ff) personal - persoanele desemnate de către Prestator sau de către oricare dintre 

Subcontractanţi pentru îndeplinirea Contractului; 

gg) plan de lucru al activităților - documentul referitor la planificarea activităţilor care fac 

obiectul prezentului Contract de achiziţie publică de servicii, în forma acceptată de 

către Achizitor, respectiv astfel cum este acesta inclus în Propunerea Tehnică şi 

actualizat pe parcursul derulării Contractului, aşa cum este acceptat de către Achizitor 

în cadrul ultimei şedinţe de monitorizare a progresului în cadrul Contractului. Ultima 

versiune a Planului de lucru al activităţilor înlocuieşte versiunile anterioare şi este 

asimilat unui Plan de lucru al activităţilor acceptat de către Părţi.  

hh) prejudiciu – paguba produsă autorităţii contractante de către prestator prin 

neexecutarea/ executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor stabilite în 

sarcina sa, prin prezentul contract;  

ii) rezultat/rezultate - oricare şi toate informaţiile, documentele, rapoartele colectate 

şi/sau pregătite de prestator ca urmare a Serviciilor prestate/activităţilor desfăşurate 

astfel cum sunt acestea descrise în Caietul de Sarcini; 

jj) servicii - activităţile a căror prestare fac obiectul contractului;  

kk) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui contract şi care 

execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale contractului ori îndeplineşte 

activităţi care fac parte din obiectul contractului, răspunzând în faţa contractantului 

pentru organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

ll) termen - intervalul de timp în care Părţile trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile, astfel 

cum este stabilit prin Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul 

primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile 

a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al 

Achizitorului nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat 

altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul 

se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; 

mm) terț susținător - persoana care, în baza angajamentului ferm încheiat în conformitate 

cu prevederile art.182, art.183, art.184 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, 

cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.48, art.49 şi art.50 din Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.395/2016, cu modificările şi completările 

ulterioare, pune la dispoziţia prestatorului resursele invocate în acest angajament ferm, 

confirmă faptul că va garanta materializarea aspectelor care fac obiectul respectivului 

angajament ferm şi că se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a 

obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă, în cazul în care prestatorul întâmpină 

dificultăţi pe parcursul derulării prezentului contract. Terţul susţinător este chemat să 

îndeplinească el însuşi obligaţiile ce nu pot fi îndeplinite de către prestatorul căruia i-a 

fost acordată susţinerea. În cazul în care prestatorul a demonstrat îndeplinirea criteriilor 

referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională 

invocând susţinerea unui terţ, prestatorul şi terţul susţinător au obligaţia de a răspunde 

în mod solidar pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. Răspunderea 

solidară a terţului susţinător se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta a 

obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament. 
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nn) 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. Dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile lucrătoare nu cade într-

o zi lucrătoare, termenul este considerat a se împlini până la sfârşitul primei zi lucrătoare. 

3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul conţinut al contractului. 

3.4 Inacţiunea, întârzierea, toleranţa manifestate de una dintre părţi în punerea în aplicare a 

clauzelor contractului sau acordarea de amânări sau înlesniri către cealaltă parte, nu afectează 

sau restrâng drepturile acelei părţi, rezultate din contract, renunţarea la un drept neputând fi 

prezumată în nicio situaţie. 

 

4. OBIECTUL CONTRACTULUI  

4.1. Obiectul contractului constă în prestarea de către prestator a serviciilor de consultanţă în 

vederea elaborării caietului de sarcini aferent contractului pentru serviciile de consultanţă şi 

dezvoltare de software pentru implementarea platformei interactive şi colaborative pentru 

managementul standardizat al resurselor umane în administraţia publică centrală” (SIMRU), 

asistenţă de specialitate în derularea procedurii de achiziţie şi semnarea contractului, 

finanţate prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă PNRR, conform cerinţelor caietului 

de sarcini şi aşa cum este prevăzut în propunerea tehnică, în perioada convenită şi în 

conformitate cu celelalte obligaţii asumate prin prezentul contract. 

 

  

5. PREŢUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ 

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea obiectului contractului este de ………., (.....valoarea în 

litere) lei, fără TVA, conform propunerii financiare şi centralizatorului de ofertă. Preţul ofertat 

este fix şi nu se modifică pe întreaga perioadă de derulare a contractului.  

5.2. Preţul contractului cuprinde toate operaţiunile necesare îndeplinirii obiectului 

contractului conform prevederilor art. 4. din prezentul contract. 

5.3.Facturile emise de prestator, corect întocmite, vor fi achitate în termen de 30 de zile 

calendaristice de la înregistrarea la sediul achizitorului. Facturile vor fi însoţite de procesele 

verbale de recepţie cantitativă şi calitativă aferente fiecărui tip de cheltuială, semnate de 

reprezentanţii desemnaţi ai celor două părţi contractante, livrabilele şi documentele 

justificative aferente. 

5.4.Dacă factura are elemente eronate şi/sau erori de calcul identificate de Achizitor şi sunt 

necesare revizuiri, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea 

Contractantului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen 

se face de la momentul îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond ale facturii. 

5.5. (1)  Plăţile datorate de achizitor prestatorului pentru serviciile prestate şi produsele 

furnizate sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. Plăţile se vor face în 

RON, în contul de trezorerie notificat de prestator autorităţii contractante. 

            (2) Se acceptă factura electronică emisă de Furnizor în condiţiile menţionate de O.U.G. 

nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind 

factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de 
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identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii 

pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi 

supravegherea pieţei pentru acestea, cu modificările ulterioare. 

            (3) Plăţile intermediare/finale vor evidenţia serviciile efectiv prestate şi cheltuielile 

de justificare efectuate în perioada facturată. Facturile vor fi inscripţionate cu următoarele 

informaţii: 

- Ordinul de finanțare cu privire la implementarea reformelor si investițiilor pentru Planul 

National de Redresare si Reziliență (PNRR) - Componenta 7 Transformarea digitala, Investiția 

10 Transformarea digitală în managementul funcției publice - jalon nr. 177 ”S-au instituit și 

sunt operaționale platforme interactive si colaborative pentru managementul standardizat al 

resurselor umane în administrația publica centrală" (SIMRU) nr. 514/13.07.2022, cu 

completările și modificările ulterioare. 

 

 

6. DURATA ȘI INTRAREA ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI  

6.1. Durata de implementare a prezentului contract este de 10 luni începând de la data intrării 

în vigoare a acestuia. Începerea prestării serviciilor prevăzute în prezentul contract se 

realizează la data primirii ordinului de începere emis de Achizitor şi transmis Prestatorului. 

Perioada de execuţie a contractului va fi corelată cu durata procedurii de atribuire şi semnarea 

contractului pentru serviciile de dezvoltare şi implementare SIMRU. 

 

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI  

7.1. Prestatorul va presta serviciile achiziţionate în condiţiile stabilite prin prezentul contract, 

care include în  ordinea enumerării şi a interpretării, următoarele documentele: 

Acest document;  

Anexa I:       Caietul de Sarcini, inclusiv clarificările aduse până la depunerea ofertelor ce 

privesc aspectele tehnice şi financiare; 

Anexa II: Propunerea financiară - inclusiv clarificările din perioada de evaluare; 

Anexa III:  Propunerea tehnică  - inclusiv clarificările din perioada de evaluare; 

Anexa IV:  Acordul de confidenţialitate şi Declaraţiile de confidenţialitate ale experţilor-cheie. 

Anexa V:      Acordul  de  Asociere ( dacă este cazul) 

Anexa VI:     Contractul/le de subcontractare ( dacă este cazul) 

Anexa VII:    Angajamentul terţului susţinător( dacă este cazul) 

7.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinii 

de prioritate stabilită la art. 7.1. din prezentul contract. 

7.3. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite 

elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în 

caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.  

 

8. COMUNICAREA ÎNTRE PĂRȚI  

8.1. Orice comunicare făcută de părţi va fi redactată în scris şi depusă personal de parte sau 

expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de 

comunicare care asigură confirmarea primirii documentului.  

8.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris 

a primirii comunicării.  

8.3. (1) Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele: 
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Pentru  

Autoritatea contractantă:  

Pentru  

Contractant:  

Adresă:  Adresă:  

Telefon/Fax:  Telefon/Fax:  

E-mail:  E-mail:  

Persoana de contact:  Persoana de contact:  

 

 

 

(2)Reprezentanţii autorizaţi ai părţilor desemnaţi pentru managementul prezentului Contract 

sunt: 

Pentru  

Autoritatea contractantă:  

Pentru  

Contractant:  

  

Telefon/Fax:  Telefon/Fax:  

E-mail:  E-mail:  

 

8.4. Orice document (dispoziţie, adresă, propunere, înregistrare, proces - verbal de recepţie, 

notificare şi altele) întocmit în cadrul contractului, este realizat şi transmis, în scris, într-o 

formă ce poate fi citită, reprodusă şi înregistrată. 

8.5. Orice comunicare între părţi trebuie să conţină precizări cu privire la elementele de 

identificare ale contractului (titlul şi numărul de înregistrare) şi să fie transmisă la 

adresa/adresele menţionate la art. 8.4 din prezentul contract. 

8.6. Orice comunicare făcută de una dintre părţi va fi considerată primită: 

(i) la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre părţi, 

(ii) la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire(inclusiv curier), 

(iii) la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea 

este făcută prin fax sau e-mail (cu condiţia ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi 

nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare 

următoare). 

8.7. Părţile se declară de acord că nerespectarea cerinţelor referitoare la modalitatea de 

comunicare stabilite în prezentul contract să fie sancţionată cu inopozabilitatea respectivei 

comunicări. 

8.8. În orice situaţie în care este necesară emiterea de notificări, înştiinţări, instrucţiuni sau 

alte forme de comunicare de către una dintre părţi, dacă nu este specificat altfel, aceste 

comunicări vor fi redactate în limba contractului şi nu vor fi reţinute sau întârziate în mod 

nejustificat. 

8.9. Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul contract nu este opozabilă 

celeilalte părţi, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil. 

8.10.Numirea/înlocuirea reprezentanţilor Contractantului prevăzuţi art.8.4.(2) din prezentul 

contract, se face prin notificare cu respectarea prevederilor contractuale. 

 

 

9. EXECUTAREA CONTRACTULUI  

9. 1. PERIOADA DE EXECUŢIE ŞI MODALITĂŢI DE COLABORARE  
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9.1.1. Începerea prestării serviciilor prevăzute în prezentul contract se realizează la data 

primirii ordinului de începere emis de achizitor şi transmis prestatorului. 

9.1.2. În termen de 3 zile lucrătoare de la data începerii executării prezentului contract, se 

organizează o întâlnire de management, la care membrii echipei de implementare a proiectului 

şi ai prestatorului stabilesc procedurile de lucru în vederea desfăşurării tuturor activităţilor 

pentru îndeplinirea obiectului prezentului contract, termenele de transmitere a rapoartelor 

prevăzute în caietul de sarcini şi propunerea tehnică precum şi perioadele în care se derulează 

activităţile prevăzute în caietul de sarcini şi propunerea tehnică, anexe ale contractului.  

9.1.3. Reprezentantul prestatorului, cu putere de decizie, participă la întâlnirile de lucru 

lunare cu membrii echipei de implementare a proiectului pentru analiza şi dezbaterea stadiului 

implementării activităţilor necesare a fi derulate de către prestator şi  pentru stabilirea tuturor 

măsurilor necesare atingerii rezultatelor stabilite în caietul de sarcini şi propunerea tehnică, 

anexe ale contractului. Pentru discutarea anumitor aspecte din procesul de implementare a 

prezentului contract se pot organiza şi întâlniri extraordinare.  

9.1.4. În cazul în care prestatorul suferă întârzieri în derularea activităţilor, datorate în 

exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare 

a serviciului.    

9.1.5. Serviciile prestate în baza contractului sau oricare fază a acestora prevăzută a fi 

terminată într-o perioadă stabilită în Planul de lucru al activităţilor, trebuie finalizate în 

termenul convenit de părţi.  

9.1.6. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul se află în imposibilitatea de a 

respecta/nu respectă, Planul de lucru al activităţilor, acesta are obligaţia de a notifica, cu 

celeritate, achizitorul în acest sens.  

9.1.7. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 

execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 

penalităţi prestatorului, în condiţiile art.19. din prezentul contract. 

 

9.2. EXPIRAREA PERIOADEI DE EXECUŢIE  

10.2.1. Expirarea perioadei de prestare a serviciilor care fac obiectul prezentului contract se 

realizează la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. 

9.2.2. În caz de neexecutare a prestaţiilor până la data limită de valabilitate a contractului, 

executarea contractului expiră la data limită de valabilitate a acestuia.  

 

9.3.INFORMAREA  

9.3.1. Prestatorul va furniza achizitorului şi misiunilor de control, conform prevederilor  art. 

11.21. din prezentul contract, orice informaţie în legătură cu serviciile prestate, astfel cum 

managerul de proiect poate oricând solicita. 

 

 

DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

11. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI  

11.1 Pentru serviciile prestate, prestatorul are dreptul de a primi prețul convenit 

pentru realizarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract. 

11.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile achiziţionate la standardele şi performanţele 

prezentate în propunerea tehnică şi caietul de sarcini, anexe ale prezentului contract.  

11.3. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în perioada/perioadele convenite şi în limita 

fondurilor alocate, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 



 

 

95 / 113 
 
Operator de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

 

11.4. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru 

contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din contract. 

11.5. Prestatorul se va conforma ordinelor administrative emise de achizitor. 

11.6. Prestatorul se obligă să asigure transmiterea la timp, corectă şi completă, a 

documentelor şi informaţiilor, lăsând achizitorului un timp suficient pentru a răspunde şi pentru 

a lua măsurile necesare. 

11.7. Prestatorul este răspunzător de calificarea personalului folosit pe toată durata 

contractului. 

11.8. Prestatorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror: 

i.reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), şi 

ii.daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 

situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea specificaţiilor tehnice 

întocmite de către achizitor. 

11.9. Pentru realizarea analizei şi monitorizării derulării contractului, Prestatorul prezintă 

achizitorului, următoarele informaţii asupra Planului de lucru al activităţilor: 

a) stadi

ul activităţilor realizat faţă de cel planificat, reprezentând progresul real realizat pentru 

fiecare activitate în parte şi efectul stadiului comunicat asupra duratei contractului; 

b) efec

tele inacţiunii sau modului de acţiune a achizitorului în ceea ce priveşte responsabilităţile 

şi atribuţiile sale în realizarea serviciilor comunicate prin Caietul de sarcini; 

c) mod

alitatea în care prestatorul intenţionează să recupereze orice eventuale întârzieri şi să 

corecteze neconformităţile comunicate şi 

d) orice 

modificări pe care prestatorul îşi propune să le realizeze prin raportare la ultima versiune 

a Planului de lucru al activităţilor acceptat, în condiţiile în care modificarea nu afectează 

scopul general al contractului şi nu devine modificare substanţială, aşa cum este aceasta 

definită în Legea nr.98/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

11.10. Prestatorul va realiza şi va preda achizitorului, în termenele precizate în caietul de 

sarcini care a stat la baza atribuirii prezentului contract, caietul de sarcini pentru achiziţia 

serviciilor de dezvoltare şi implementare a platformei interactive şi colaborative pentru 

managementul standardizat al resurselor umane în administraţia publică centrală” (SIMRU), 

precum şi documentele necesare în vederea obţinerii avizului CTE, nota de fundamentare 

pentru estimarea bugetului achiziţiei de servicii de dezvoltare de software cu detalierea pe 

componentele de servicii/produse identificate ca fiind necesare, cu documentele suport 

aferente. 

Prestatorul va asigura susţinerea documentaţiei de avizare în faţa CTE şi dacă există observaţii, 

acestea vor fi preluate în caietul de sarcini modificat/adaptat acestor observaţii. 

Prestatorul va asigura modificarea/adaptarea caietului de sarcini potrivit observaţiilor ANAP, 

dacă este cazul. 

11.11. Prestatorul va asigura asistenţă/expertiză de specialitate pe perioada derulării 

procedurii de achiziţie a serviciilor de dezvoltare a sistemului SIMRU până la semnarea 

contractului de achiziţie, va realiza şi preda achizitorului raportul de activitate pentru această 
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etapă şi rapoartele de specialitate ale experţilor cooptaţi în procesul de evaluare a ofertelor 

aferente achiziţiei de servicii de dezvoltare şi implementare a platformei interactive şi 

colaborative pentru managementul standardizat al resurselor umane în administraţia publică 

centrală” (SIMRU).  

11.12. Prestatorul va corecta gratuit orice deficienţă sesizată de Achizitor, imputabilă lui, ca 

urmare a derulării serviciilor, conform cerinţelor caietului de sarcini.  

11.13. Achizitorul va solicita, în scris, prestatorului orice solicitări, clarificări, decizii privind 

documentele realizate prin prezentul contract, în termen de 9 zile lucrătoare de la primirea 

acestora. Prestatorul este obligat să răspundă solicitărilor achizitorului în termen de 5 zile 

lucrătoare de la primirea adresei de solicitare şi va preda documentul modificat pentru analiză. 

În cazul depăşirii termenului de 5 zile lucrătoare, achizitorul va putea solicita prestatorului 

redepunerea documentului prin Proces Verbal de predare-primire. Comisia de acceptanţă va 

semna certificatul de acceptanţă parţial/final în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea 

documentelor/materialelor/livrabilelor clarificate/remediate. Termenul semnării 

certificatului de acceptanţă parţial/ final curge de la data primirii clarificărilor/ remedierii 

neconcordanţelor identificate. 

11.14. Prestatorul se obligă să emită factura aferentă serviciilor achiziţionate şi efectiv 

prestate în condiţiile şi în termenii prevăzuţi în prezentul contract, după semnarea proceselor 

verbale de recepţie cantitativă şi calitativă aferente fiecărui tip de activitaţi. 

11.15. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura vizibilitatea finanţării din 

partea Uniunii Europene. În acest sens, prestatorul va aplica prevederile Manualului de 

Identitate Vizuală pentru instrumente structurale în România. 

11.16. Prestatorul se obligă să se adapteze la modificările legal efectuate în proiectul finanțat 

prin Ordinul de finanțare cu privire la implementarea reformelor si investițiilor pentru Planul 

National de Redresare si Reziliență (PNRR) - Componenta 7 Transformarea digitala, Investiția 

10 Transformarea digitală în managementul funcției publice - jalon nr. 177 ”S-au instituit și 

sunt operaționale platforme interactive si colaborative pentru managementul standardizat al 

resurselor umane în administrația publica centrală" (SIMRU) nr. 514/13.07.2022, cu 

modificările și completările ulterioare. 

11.17. Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la sănătatea şi securitatea 

în muncă şi după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, 

convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii 

forţate şi obligatorii, eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă a 

persoanelor cu dizabilităţi.  

11.18. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în 

România şi se va asigura că şi personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea şi, 

subordonaţii acestuia, vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. 

Prestatorul va suporta în mod direct costurile tuturor impozitelor, taxelor şi datoriilor de orice 

natură, cerute în vederea îndeplinirii  prezentului contract şi se va supune legislaţiei fiscale, 

în vigoare. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie 

rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către prestator, personalul său, 

salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea şi subordonaţii acestuia, cu referire la 

prezentul contract. 

11.19. Toate  livrabilele, rapoartele, datele, materialele compilate sau produse de Prestator 

în cadrul acestui contract vor constitui proprietatea achizitorului –  Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici. 
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11.20. Prestatorul are obligaţia de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor 

referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de audit/monitorizare/control desfăşurate de SCAMP 

PNRR, MIPE sau de alte structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente 

fondurilor comunitare şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, după caz. 

11.21. Celelalte obligaţii ale prestatorului derivă din cerinţele caietului de sarcini şi 

angajamentele din propunerea tehnică, anexe ale prezentului contract. 

11.22. În termen de 3 zile de la semnarea prezentului contract prestatorul comunică 

achizitorului numele, prenumele şi datele de contact ale persoanei care are calitatea de 

reprezentant al său cu putere de decizie în derularea prezentului contract. 

11.23. Participă la întâlnirile organizate între echipa de implementare a proiectului din partea 

achizitorului, experţi şi reprezentantul cu putere de decizie al prestatorului, în care vor fi 

analizate şi dezbătute stadiul implementării activităţilor necesare a fi derulate de către 

prestator pentru atingerea rezultatelor, la care este invitat. 

11.24. Prestatorul gestionează toate aspectele administrative şi organizaţionale pentru 

realizarea serviciilor aşa cum sunt prevăzute în caietul de sarcini şi propunerea tehnică, anexe 

la prezentul contract. 

 

12. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI 

12.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

şi produsele achiziţionate şi efectiv prestate sau livrate, în conformitate cu precizările caietului 

de sarcini pentru fiecare categorie de cheltuială  

12.2. Achizitorul notifică în scris prestatorului numele managerului de proiect care reprezintă 

achizitorul în derularea prezentului contract şi a echipei de implementare a proiectului şi 

datele de contact ale acestora în termen de 3 zile de la semnarea prezentului contract.  

12.3. Achizitorul comunică prestatorului data şi locul întâlnirii de management şi a întâlnirilor 

lunare prevăzute la art. 11.24. din prezentul contract. 

12.3. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul serviciilor şi produselor 

achiziţionate şi efectiv livrate sau prestate conform prevederilor art. 5. din prezentul contract. 

Plăţile către prestator se vor face numai după ce prestatorul va transmite achizitorului facturile 

emise după semnarea proceselor verbale de recepţie cantitativă şi calitativă aferente fiecărui 

tip de cheltuială semnate de reprezentanţii desemnaţi ai celor două părţi contractante.  

12.4.Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii 

pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii 

contractului. 

12.5.Achizitorul va desemna o echipă de specialişti ce va avea sarcina de a asista echipa 

Prestatorului şi va facilita accesul acestuia la informaţiile relevante şi utile referitoare la 

structura activităţilor specifice care sunt relevante în contract şi vor conduce spre 

implementarea cu succes a contractului. 

12.6. Participă la întâlnirile organizate între echipa de implementare a proiectului din partea 

achizitorului, experţi şi reprezentantul cu putere de decizie al prestatorului, în care va fi 

analizat şi dezbătut stadiul implementării activităţilor necesare a fi derulate de către prestator 

pentru atingerea rezultatelor.  

12.7. Achizitorul se obligă să informeze prestatorul în legătură cu orice modificare/dezvoltare 

a cerinţelor operaţionale şi funcţionale ale proiectului, care vor avea impact asupra serviciilor 

prevăzute prin contract. 

12.8. Achizitorul monitorizează, prin reprezentanţii desemnaţi, desfăşurarea activităţilor 

prevăzute în propunerea tehnică şi caietul de sarcini. 
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12.9. Achizitorul comunică prestatorului acceptul sau refuzul cu privire la planul de lucru 

actualizat al activităţilor, împreună cu motivele care au stat la baza acceptului sau refuzului 

achizitorului în termen de 5 zile de la momentul finalizării întâlnirii de monitorizare a 

progresului activităţilor. 

12.10. Achizitorul va solicita, în scris, prestatorului orice solicitări, clarificări, decizii privind 

documentele realizate prin prezentul contract, în termen de 9 zile lucrătoare de la primirea 

acestora. Prestatorul este obligat să răspundă solicitărilor achizitorului în termen de 5 zile 

lucrătoare de la primirea adresei de solicitare şi va preda documentul modificat pentru analiză. 

În cazul depăşirii termenului de 5 zile lucrătoare, achizitorul va putea solicita prestatorului 

redepunerea documentului prin Proces Verbal de predare-primire. Comisia de recepţie va 

semna procesul verbal de recepţie calitativă parţial/final în termen de 2 zile lucrătoare de la 

primirea documentelor/materialelor/livrabilelor clarificate/remediate. Termenul semnării 

procesului verbal de recepţie parţial/ final curge de la data primirii clarificărilor/ remedierii 

neconcordanţelor identificate. 

12.11. Termenul semnării procesului verbal de recepţie intermediar/final curge de la data 

primirii clarificărilor/remedierii neconcordanţelor identificate.   

12.12. Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit art. 21 (Recepție și verificări) din 

prezentul contract, serviciile prestate în termenul convenit.  

 

12.14. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare 

scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 

condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 

despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 

contractului.  

12.15. În cazul în care prestatorul nu-şi onorează, în mod culpabil, obligaţiile asumate prin 

contract, propunerea tehnică şi propunerea financiară, anexe ale contractului, atunci 

achizitorului i se conferă dreptul, dar nu şi obligaţia, de a rezilia de plin drept prezentul 

contract, precum şi de a pretinde şi obţine de la prestator cu titlul de daune interese, 

contravaloarea sumelor rămase neatrase din cadrul proiectului. Plata se va efectua în termen 

de 5 zile de la data transmiterii facturii de către achizitor prestatorului, orice întârziere faţă 

de acest termen va da dreptul achizitorului de a percepe penalităţi de 0,1% pe zi. Anterior 

întreprinderii oricărei măsuri în acest sens, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 

prestatorului, acordând un termen de 15 de zile calendaristice prestatorului pentru a-şi 

îndeplini obligaţia, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 

 

 

13. CODUL DE CONDUITĂ 

13.1. Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru 

achizitor, conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale precum şi cu 

respectarea confidenţialităţii privind clauzele prezentului contract. Pe perioada executării 

contractului, prestatorul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale şi 

religioase dominante în România, respectând totodată şi drepturile omului. 

13.2. Plăţile către prestator, aferente contractului, vor constitui singurul venit ori beneficiu 

ce poate deriva din prezentul contract. Prestatorul, respectiv, personalul său salariat ori 

contractat, inclusiv conducerea sa, nu vor accepta nici un comision, discount, alocaţie, plată 
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indirectă sau orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor 

din prezentul contract. 

13.3. Prestatorul va furniza achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la 

condiţiile în care se execută prezentul contract. 

 

14 CONFIDENȚIALITATE 

14.1. Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile contractuale doar în scopul de a-şi îndeplini 

obligaţiile din prezentul contract. 

14.2. Prestatorul se obligă să nu divulge către o terţă parte, pe perioada valabilităţii 

prezentului contract şi nici la oricare moment ulterior, nicio informaţie referitoare la situaţia 

activităţii achizitorului sau legat de angajaţii acestuia sau orice altă informaţie de care 

prestatorul a luat cunoştinţă prin intermediul acestui contract, cu excepţia cazului în care 

această divulgare a fost făcută cu acordul achizitorului. 

14.3. Prestatorul va trata toate documentele, datele şi informaţiile cu care va intra în contact 

sau pe care le va accesa, ca având caracter personal şi confidenţial, şi se va conforma în 

consecinţă tuturor legilor, normelor şi reglementărilor în vigoare din România. De asemenea, 

cu excepţia cazului în care este necesar ca prestatorul să dezvăluie anumite informaţii în scopul 

executării contractului sau în cazul în care documentele au caracter de informaţie de interes 

public, prestatorul nu va publica sau dezvălui nicio informaţie fără acordul prealabil scris al 

achizitorului. În caz de dezacord, primează decizia achizitorului. 

14.4. Prestatorul şi personalul său salariat ori contractat de acesta vor respecta 

confidenţialitatea, pe perioada executării prezentului contract, inclusiv pe perioada oricărei 

prelungiri a acestuia, precum şi timp 2 ani după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia 

cazului în care se obţine acordul scris prealabil al achizitorului, prestatorul respectiv personalul 

său, salariat ori contractat de acesta, incluzând şi conducerea, nu vor comunica timp de 2 ani 

oricărei alte persoane sau entităţi, care nu este abilitată, nicio informaţie referitoare la 

prezentul contract sau despre care au luat cunoştinţă în perioada derulării acestuia şi nu vor 

face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al 

derulării lui. Totodată, prestatorul respectiv personalul său salariat ori contractat de acesta nu 

vor utiliza în dauna achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate în cursul sau în scopul 

executării prezentului contract. 

14.5. Părţile răspund de prejudiciul produs celeilalte părţi ca urmare a nerespectării clauzelor 

de confidenţialitate. 

14.6. Părţile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la 

alineatul precedent dacă: 

a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 

contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente; 

b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

 

15. CONFLICTUL DE INTERESE 

15.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau stopa orice situaţie care 

ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de 

interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori 

de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese 

comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie 

notificat în scris achizitorului, în termen de 2 zile lucrătoare de la apariţia acestuia.  
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15.2. Prestatorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract, 

persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a 

candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferentă acestuia, pe 

parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea 

nulităţii prezentului contract pentru cauză imorală. 

15.3. În cazul în care prestatorul încalcă dispoziţiile art. 15.1. din prezentul contract şi se 

demonstrează acest fapt, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea 

prejudiciului, va putea decide denunţarea unilaterală a contractului. 

 

16. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

16.1. Prestatorul se obligă ca pe toată durata contractului să păstreze în condiţii de siguranţă 

toate datele personale şi informaţiile care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, 

procesarea documentelor utilizate în/şi derivate din prestarea serviciilor de consultanţă în 

vederea elaborării caietului de sarcini aferent contractului pentru serviciile de consultanţă şi 

dezvoltare de software pentru implementarea platformei interactive şi colaborative pentru 

managementul standardizat al resurselor umane în administraţia publică centrală” (SIMRU), 

asistenţă de specialitate în derularea procedurii de achiziţie şi semnarea contractului, 

finanţate prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă PNRR, în condiţiile Regulamentului 

General privind Protecţia Datelor Personale (Regulamentul (UE) 679/2016) şi ale Legii nr. 

190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) cu modificările ulterioare, 

informaţii primite de la achizitor, să nu le utilizeze în alte scopuri decât cel pentru care au fost 

primite şi să ia toate măsurile prin care să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a 

unor astfel de informaţii. 

16.2. Datele cu caracter personal, aşa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679/2016, vor 

fi prelucrate de către părţi, în acord cu legislaţia menţionată pe toată perioada contractuală, 

inclusiv pe perioada de verificare şi urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul şi temeiul 

legal pentru care s-a încheiat prezentul contract. 

16.3. Colectarea, prelucrarea şi stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza 

în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum şi cu respectarea 

legislaţiei naţionale în materie, în scopul implementării şi monitorizării proiectului, realizării 

obiectivului contractului, precum şi în scop statistic. 

16.4. Părţile contractuale vor lua măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, potrivit propriilor 

atribuţii şi competenţe instituţionale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de 

securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare, neprelucrare sau 

transfer către terţi ori publicare pe surse publice interne sau externe. 

16.5. Părţile contractante vor asigura, potrivit propriilor atribuţii şi competenţe instituţionale, 

toate condiţiile tehnice şi organizatorice pentru păstrarea confidenţialităţii, integrităţii şi 

disponibilităţii datelor cu caracter personal. 

16.6. Părţile contractuale se vor informa şi notifica reciproc cu privire la orice încălcare a 

securităţii prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării 

de urgenţă a măsurilor tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii 

Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform 

obligaţiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016. 
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16.7. Părţile răspund de prejudiciul produs celeilalte părţi ca urmare a nerespectării clauzelor 

din prezentul contract cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. 16.8. Achizitorul 

are un drept de regres împotriva prestatorului, dacă acesta din urmă, din vina sa exclusivă, nu 

a respectat cadrul normativ incident privind prelucrarea datelor cu caracter personal ca urmare 

a executării contractului şi de a pretinde contravaloarea amenzii aplicate de Autoritatea 

Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

16.9. Comunicările dintre părţi cu privire la urmărirea respectării reglementărilor privind 

datele cu caracter personal se vor transmite utilizând următoarele date de contract: 

- pentru achizitor: - Responsabilul cu protecţia datelor este disponibil la adresa de email: 

dpo@anfp.gov.ro; 

- pentru prestator: - Responsabilul cu protecţia datelor este disponibil la adresa de email: 

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

 

17. ÎNLOCUIREA PERSONALULUI 

17.1. Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului aprobat fără acordul scris prealabil 

al achizitorului şi încheierea unui act adiţional la prezentul contract. Prestatorul are obligaţia 

de a propune din proprie iniţiativă înlocuirea personalului aprobat în următoarele situaţii: 

a) în cazul decesului, al îmbolnăvirii sau accidentării personalului; 

b) în cazul în care se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt    

motiv care nu este sub controlul prestatorului (ex. demisia, etc.); 

c) ori de câte ori consideră necesar şi justificat, pentru buna implementare a proiectului. 

17.2. Pe parcursul derulării prezentului contract, dacă consideră necesar şi pe baza unei cereri 

scrise motivate şi justificate, achizitorul poate solicita înlocuirea unora dintre membrii 

personalului angajat sau contractat de prestator dacă activitatea desfăşurată este ineficientă 

sau dacă aceştia nu îşi îndeplinesc sarcinile care le revin pentru realizarea obiectului 

prezentului contract. 

17.3. În cazul în care un membru al personalului angajat sau contractat trebuie înlocuit, este 

necesar ca: 

a) Noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului să 

îndeplinească cel puţin criteriile de calificare/selecţie prevăzute în cadrul 

documentaţiei de atribuire;   

b) Noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului să obţină cel 

puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare.   

17.4. În situaţiile prevăzute la art. 17.3. din prezentul contract, prestatorul are obligaţia de a 

transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentaţia de atribuire fie în 

vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie stabilite, fie în vederea 

calculării punctajului aferent factorilor de evaluare. 

17.5.Cheltuielile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă prestatorului. În 

cazul în care personalul angajat sau contractat nu este înlocuit imediat şi funcţiile acestuia 

urmează să fie preluate după o anumită perioadă de timp de către noul personal, achizitorul 

poate solicita prestatorului să desemneze personalul care să realizeze temporar activitatea 

pentru realizarea obiectului contactului, în aceleaşi condiţii prevăzute la art. 17.3. din 

prezentul contract, până la sosirea noului personal, sau să ia alte măsuri pentru a compensa 

absenţa temporară a acestuia/acestora.  

17.6. Indiferent de durata perioadei de desfăşurare a activităţilor personalului salariat sau 

contractat, prestatorul se va asigura şi va urmări cu stricteţe ca oricare dintre aceştia să 

cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele prezentului contract, 
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cerinţele regulilor şi regulamentelor Uniunii Europene şi a legislaţiei româneşti relevante, 

specificul activităţilor pe care urmează să le desfăşoare în cadrul prezentului contract şi a 

componentei/lor acestuia în care sunt direct implicaţi precum şi a responsabilităţilor atribuite.  

17.7. Prestatorul trebuie să se asigure şi să garanteze că personalul salariat sau contractat pe 

care îl propune pentru derularea prezentului contract este disponibil pe întreaga perioadă de 

execuţie a acestuia şi pentru realizarea activităţilor prevăzute, indiferent de numărul de zile 

lucrătoare prevăzute pe persoană şi/sau perioada în care acesta îşi desfăşoară activităţile 

atribuite. 

 

 

18. DREPTUL DE PROPRIETATE. UTILIZAREA BUNURILOR ȘI A REZULTATELOR  

18.1. Dreptul de proprietate asupra tuturor livrabilelor/documentelor dezvoltate/ 

achiziţionate în implementarea prezentului contract, precum şi a oricăror rezultate prevăzute 

prin caietul de sarcini şi propunerea tehnică sunt şi rămân proprietatea exclusivă a 

achizitorului, în condiţiile prevăzute prin prezentul contract. Fac obiectul dreptului de 

proprietate inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de 

proprietate intelectuală, obţinute în executarea sau ca urmare a executării contractului, cu 

respectarea prevederilor art. 11.20. din prezentul contract. 

18.2. Drepturile de autor şi/sau de proprietate intelectuală preexistente la data încheierii 

prezentului contract nu fac obiectul prevederilor alin. (1), cu condiţia ca acestea să nu fie 

incluse în cadrul propunerii tehnice. 

18.3. Prestatorul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului contract, nu va 

face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga 

nicio informaţie furnizată de achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 

18.4. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 

intelectuală, dobândite în executarea prezentului contract vor fi proprietatea exclusivă a 

achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de 

cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja 

asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 

 

19. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 

19.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeste să-şi execute obligaţiile 

asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda 

legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (21) din OG nr.13/2011 privind dobânda legală 

remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor 

măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările 

şi completările ulterioare, calculată la serviciile neefectuate/neprestate, până la îndeplinirea 

efectivă a obligaţiilor. 

19.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termenul 

prevăzut la art. 12.4. din prezentul contract, atunci prestatorul are dreptul de a solicita plata 

dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu 

prevederile art. 4 din Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în 

executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 

profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. 

19.3. În cazul în care organismele cu atribuţii de control PNNR sau alte structuri cu competenţe 

în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare şi/sau fondurilor publice 

naţionale aferente acestora, declară neeligibile sumele achitate de achizitor cu titlu de plată 
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a serviciilor prestate de prestator, sau solicită achizitorului returnarea acestor sume precum şi 

a unor eventuale accesorii asociate acestora, iar aceste solicitări au la bază conduita 

contractuală sau orice alte motive imputabile prestatorului atunci, acesta din urmă, la 

solicitarea motivată a achizitorului, însoţită de concluziile scrise oficiale ale entităţilor de mai 

sus, va returna în termenul şi în contul comunicate de achizitor toate sumele solicitate de 

entităţile mai sus enumerate. În cazul în care declararea sumelor neeligibile se face în perioada 

de execuţie a contractului, acestea se pot reţine de achizitor din plăţile datorate prestatorului. 

19.4. 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 drept şi 

de a pretinde plata de daune-interese.  

 

20. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI  

20.1. Natura operaţiilor 

20.1.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor şi produsele 

furnizate pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul 

de sarcini. 

20.1.2. Operaţiile de verificare cantitativă şi calitativă sunt destinate a permite achizitorului 

controlarea : 

a) realizării activităţilor în conformitate cu prevederile din propunerea tehnică şi 

cerinţele din caietul de sarcini; 

b) realizării cantitative şi calitative a prestaţiilor, conform clauzelor prezentului 

contract. 

20.1.3. În cazul în care achizitorul consideră şi constată că serviciile prestate şi produsele 

furnizate sunt neconforme cu prevederile prezentului contract şi nu pot fi 

recepţionate/acceptate, atunci acesta poate respinge prestaţiile şi/sau produsele, parţial sau 

total. 

 

20.2. Recepţie și verificări 

20.2.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  

20.2.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile prezentului contract şi 

documentele sale. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea 

reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop cu 5 zile înaintea realizării verificărilor.  

20.2.3. Procesele verbale de recepţie/certificatele de acceptanţă nu vor fi semnate de către 

achizitor până la remedierea tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate, acolo unde 

este cazul, conform prevederilor art. 12.12 din prezentul contract. 

20.2.4. Diversele activităţi corespunzătoare serviciilor prestate se vor recepţiona pe baza 

rapoartelor întocmite de prestator şi a documentelor justificative aferente realizându-se astfel 

recepţii parţiale/finale încheiate cu respectarea cerinţelor din caietul de sarcini.  

20.2.5. Fiecare livrare în cadrul contractului constă dintr-o predare cantitativă, pentru care 

părţile vor întocmi un Proces Verbal de predare primire şi o recepţie calitativă, după verificarea 

livrabilului predat, pentru care părţile vor întocmi un Proces Verbal de Recepţie. 

În medie, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cantitativă achizitorul va transmite 

unul sau mai multe seturi de observaţii pentru livrabilele analizate conform prevederilor 

art.12.12 din prezentul contract. Prestatorul va rezolva observaţiile transmise în maxim 5 zile 

lucrătoare şi va preda livrabilul revizuit pentru analiză, achizitorului. În cazul depăşirii 
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termenului de 5 zile lucrătoare, achizitorul va putea solicita Prestatorului redepunerea 

livrabilului prin Proces Verbal de predare primire. 

În cazul în care verificarea unui livrabil necesită mai mult de 10 zile lucrătoare achizitorul va 

notifica Prestatorul cu privire la noul termen pentru validarea/aprobarea livrabilului. 

20.2.6. Data semnării proceselor verbale de recepţie intermediare/finale după caz, reprezintă 

data la care se consideră că prestatorul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale corespunzătoare 

pachetului de servicii achiziţionat. 

20.2.7. La semnarea contractului de servicii de dezvoltare  de software personalizat SIMRU, ca 

urmare a îndeplinirii obligaţiilor contractuale, se va semna un proces-verbal de recepţie care 

va confirma, pe baza livrabilelor supuse analizei, că serviciile au fost prestate conform 

prezentului contract realizându-se recepţia finală. 

 

21. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 

21.1. Ajustarea preţului total al contractului şi a preţurilor unitare pentru fiecare tip de 

cheltuială – nu este permisă. 

 

 

22. MODIFICAREA CONTRACTULUI, CLAUZE DE REVIZUIRE, AMENDAMENTE 

22.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni de 

comun acord şi întemeiat/justificat modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în 

interesul legitim al părţilor corelat cu obligaţia de rezultat conform art. 4, cu excepţia clauzei 

de la art. 5 din prezentul contract.  

22.2. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se realizează în baza unei notificări 

care se comunică celeilalte părţi în cel mult 15 zile de la data apariţiei motivului cauzei care 

impune modificarea.  

22.3. Clauzele de modificare a contractului se pot referi, fără a se limita la: 

a) schimbări la nivelul legii, regulamente CE, reglementări, standarde; 

b) solicitări specifice factorilor interesaţi ce pot lua inclusiv rol de entităţi/autorităţi 

cu atribuţii în legătură cu serviciile care fac obiectul contractului, respectiv 

solicitări privind necesitatea de avize/acorduri/autorizaţii sau altele asemenea, 

în plus faţă de cele solicitate prin legislaţia în vigoare la data depunerii ofertelor. 

c)  variaţii ale activităţilor din contract necesare în scopul îndeplinirii obiectului 

contractului şi cele real prestate, fără modificarea caietului de sarcini; 

d) modificarea planului de activităţi/modificarea termenelor de predare a 

rezultatelor finale intermediare ca urmare a aplicării mecanismului de acceptare 

a rezultatelor parţiale şi finale în cadrul contractului; 

e) necesitatea extinderii duratei de prestare a serviciilor, corelate cu durata de 

implementare a proiectului. 

22.4. În cazul schimbării formei juridice/reorganizării judiciare, părţile contractante se 

obligă să comunice, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la această dată, modul de 

preluare a drepturilor şi obligaţiilor contractuale reciproce. 

22.5. Nicio solicitare de prelungire a perioadei de execuţie nu poate fi transmisă de părţi 

după expirarea duratei contractului.  

22.6. Nu sunt acceptate modificări ale clauzelor care duc la scăderea calităţii prestării 

serviciilor astfel cum au fost prevăzute în propunerea tehnică şi caietul de sarcini.  

22.7. Titlurile şi subtitlurile prezentului contract nu vor afecta în niciun fel interpretarea 

prezentului contract. 
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22.8. Constatarea nulităţii unei clauze din prezentul contract nu afectează valabilitatea 

celorlalte clauze contractuale care vor produce efecte juridice. 

 

23. RĂSPUNDEREA ASOCIERII 

23.1. Fiecare asociat este responsabil individual şi în solidar faţă de autoritatea contractantă, 

fiind considerat ca având obligaţii comune şi individuale pentru executarea contractului.  

23.2. Membrii asocierii înţeleg şi confirmă că liderul stabilit prin acordul de asociere este 

desemnat de asociere să acţioneze în numele său şi este autorizat să angajeze asocierea în 

cadrul contractului.  

23.3. Membrii asocierii înţeleg şi confirmă că liderul asocierii este autorizat să primească 

dispoziţii din partea autorităţii contractante şi să primească plata pentru şi în numele 

persoanelor care constituie asocierea.  

23.4. Niciunul dintre membrii asocierii nu va fi îndreptăţit să vândă, să cesioneze sau în orice 

altă modalitate să greveze ori să transmită cota sa de participare sau parte din aceasta, altfel 

decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului prealabil, în scris, atât al celorlalţi 

membri asociaţi, cât şi al autorităţii contractante. 

23.5. Prevederile contractului de asociere nu sunt opozabile achizitorului.  

 

24. SUBCONTRACTANŢI  

24.1. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 

încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 

contractul cu achizitorul. Orice prevedere din contractele încheiate cu subcontractanţii 

contrară prevederilor din prezentul contract este nulă de drept. 

24.2. Prestatorul are obligaţia de a prezenta la semnarea contractului toate contractele 

încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele de identificare 

ale acestora, categoriile de servicii din contract care urmează a fi îndeplinite de către 

aceştia, precum şi valoarea aferentă activităţilor, precum şi contractele încheiate cu aceştia 

se constituie în anexe la contract.  

24.3. Niciun contract de subcontractare nu creează raporturi contractuale între 

subcontractant şi achizitor. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor pentru 

modul în care îndeplineşte contractul. Acesta răspunde pentru actele şi faptele 

subcontractanţilor săi ca şi cum ar fi actele sau faptele proprii. Aprobarea de către achizitor 

a subcontractării oricărei părţi a contractului sau a angajării de către prestator a unor 

subcontractanţi pentru anumite părţi din contract nu eliberează prestatorul de niciuna dintre 

obligaţiile sale din contract.  

24.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant, numai cu acordul scris al 

achizitorului şi numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea 

subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. 

24.5. Prestatorul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale 

informaţiilor cu privire la subcontractanţii nominalizaţi în cadrul ofertei, pe durata 

contractului. 

24.6.  Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială 

a contractului de achiziţie publică, astfel cum este aceasta definită în Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

24.7.  În situaţia prevăzută la art. 24.6, din prezentul contract, prestatorul va transmite 

achizitorului informaţiile prevăzute la art. 24.5 din prezentul contract şi va obţine acordul 
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achizitorului privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea 

contractului. 

24.8. Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către prestator în perioada de derulare a 

contractului poate interveni în următoarele situaţii: 

         a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost 

indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

         b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului în condiţiile în care 

serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica 

iniţial opţiunea subcontractării acestora, 

         c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contract. 

24.9.  În situaţia prevăzută la art. 24.6 din prezentul contract, prestatorul are obligaţia de a 

prezenta contractele încheiate cu subcontractanţii declaraţi ulterior. 

24.10.  În situaţia prevăzută la art. 24.6 din prezentul contract, noii subcontractanţi au 

obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea 

prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către prestator la ofertă, 

aferentă activităţii supuse subcontractării. 

24.11. În situaţia prevăzută la art. 24.6 din prezentul contract, noii subcontractanţi au 

obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea 

inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor 

de implicare în contractul de achiziţie publică. 

24.12. În vederea acceptării de către achizitor a schimbării subcontractanţilor, prestatorul 

are obligaţia prezentării contractelor de subcontractare, a declaraţiilor menţionate la art. 

24.10 şi a documentelor prevăzute la art. 24.11. din prezentul contract, cu cel puţin 15 zile 

înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi.   

24.13. În situaţia prevăzută la art. 24.8 lit. c) din prezentul contract, în cazul în care un 

contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, 

prestatorul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii 

subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant.  

24.14. În raporturile cu achizitorul, prestatorul răspunde pentru fapta subcontractantului la 

fel ca pentru propria faptă. 

 

25. TERȚI – SUSȚINĂTORI  

25.1. (1) Prestator şi terţul susţinător răspund în mod solidar pentru executarea contractului 

de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terţului susţinător se va angaja sub condiţia 

neîndeplinirii de către acesta a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament.  

(2) În cazul în care prestatorul întâmpină dificultăţi sau este în imposibilitatea derulării 

contractului pentru care a primit susţinere din partea terţului susţinător, acesta are obligaţia 

de a notifica achizitorul, în scris, în termen de 15 zile de la data la care constată acest fapt.  

(3) În cazul în care prestatorul nu notifică achizitorul cu privire la faptul că întâmpină dificultăţi 

sau se află în imposibilitatea derulării contractului, achizitorul are dreptul de a stabili dacă 

prestatorul întâmpină dificultăţi sau se află în imposibilitatea derulării contractului pentru care 

a primit susţinere din partea terţului.  

(4) Achizitorul are dreptul de a notifica terţul susţinător cu privire la faptul că prestatorul 

întâmpină dificultăţi sau se află în imposibilitatea derulării contractului şi că terţul este chemat 

să ducă la îndeplinire contractul ce face obiectul Angajamentului ferm de susţinere.  

(5) În cazul în care prestatorul întâmpină dificultăţi sau se află în imposibilitatea derulării 

contractului pentru care a primit susţinere din partea terţului, terţul susţinător se obligă să 

act:1202301%20100798880
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asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa 

directă, conform Angajamentului ferm de susţinere. În acest sens, terţul susţinător şi/sau 

prestatorul, pot încheia un act juridic care devine anexă la prezentul contract, prin care 

acestea convin, fără a fi limitativ, că terţul susţinător va duce la îndeplinire contractul ce face 

obiectul Angajamentului ferm de susţinere şi prevederile contractului încheiat între prestator 

şi achizitor vor deveni aplicabile terţului susţinător.  

(6) Terţul susţinător are obligaţia ca în termen de 20 de zile de la data semnării actului juridic 

sau al înţelegerii scrise în formă autentică, după caz, de a prelua şi a duce la îndeplinire 

contractul ce face obiectul Angajamentului ferm de susţinere.  

25.2. (1) Achizitorul va urmări orice pretenţie la daune pe care prestatorular putea să o aibă 

împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm 

de susţinere. Terţul susţinător răspunde pentru prejudiciile cauzate achizitorului ca urmare a 

nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajamentul ferm de susţinere, acesta din urmă având 

posibilitatea de acţiune direct împotriva terţului susţinător.  

(2) În cazul în care prestatorul se află în imposibilitatea derulării contractului şi achizitorul 

solicită terţului susţinător îndeplinirea obligaţiilor asumate de către contractant, iar terţul 

susţinător nu şi le îndeplineşte, atunci orice pretenţie la daune pe care contractantul o va avea 

împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm 

de susţinere va fi cesionată de către contractant, cu titlu de garanţie, achizitorului. 

 

25.3.(1) Contractantul se angajează, sub sancţiunea achitării de daune-interese în cuantum de 

[se va insera cuantumul daunelor interese în cazul în care Contractantul nu încheie actul juridic 

având clauzele menţionate în continuare] ca, prin actul juridic încheiat cu terţul 

susţinător/terţii susţinători să include: 

i. obligaţii exprese cu privire la resursele detaliate puse la dispoziţie de către 

acesta/aceştia; 

ii. modalitatea şi termenele în care se asigură punerea la dispoziţia Contractantului a 

acestor resurse;  

iii. obligaţii exprese cu privire la serviciile pe care terţul le va presta/executa, în 

conformitate cu dispoziţiile art. 182 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 (după caz); 

iv. graficul de execuţie pentru serviciile pe care terţul le va presta, aşa cum a fost prezentat 

în propunerea tehnică (după caz); 

v. dreptul Contractantului la daune-interese în situaţia în care terţul susţinător/terţii 

susţinători nu îşi îndeplineşte/îndeplinesc obligaţiile asumate;  

vi. obligaţia terţului susţinător/terţilor susţinători de a răspunde solidar cu Contractantul 

pentru executarea contractului de achiziţie publică/sectorial;  

vii. renunţarea de către terţul susţinător/terţii susţinători la beneficiile de diviziune şi 

discuţiune. 

(2) Contractantul se va asigura că actul juridic încheiat cu terţul susţinător/terţii susţinători îşi 

produce efectele până la îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 

asumate de Contractant prin prezentul contract de achiziţie publică.  

(3) Contractantul va prezenta Autorităţii Contractante stadiul îndeplinirii obligaţiilor asumate 

prin angajamentul/angajamentele terţului susţinător/terţilor susţinători, precum şi 

modalitatea efectivă prin care terţul susţinător/terţii susţinători a/au luat cunoştinţă despre 

eventuale dificultăţi ale Contractantului în realizarea activităţilor din prezentul contract, aşa 

cum sunt aceste dificultăţi descrise în evidenţele întâlnirilor de monitorizare a performanţelor 

în cadrul prezentului contract. 
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(4) Contractantul cesionează Autorităţii Contractante, gratuit, cu titlu de garanţie orice 

creanţă cu privire la daune pe care Contractantul ar putea să o aibă împotriva terţului 

susţinător/terţilor susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul 

ferm şi prin actul juridic încheiat între Contractant şi terţul susţinător/ terţii susţinători în 

temeiul acestui angajament. 

 

 

26. CESIUNEA 

26.1.În prezentul Contract este permisă cesiunea drepturilor şi obligaţiilor născute din acest 

Contract, numai cu acordul prealabil scris al achizitorului şi în condiţiile Legii nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

26.2.Prestatorul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile sale asumate 

prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 

26.3.Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice 

alte obligaţii asumate prin Contract. 

26.4.Prestatorul este obligat să notifice achizitorul, cu privire la intenţia de a cesiona 

drepturile sau obligaţiile născute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar dacă 

toate părţile convin asupra acesteia. 

26.5.Încălcarea prevederilor art. 26.1. şi art. 26.2. din prezentul contract dă dreptul 

achizitorului la aplicarea pactului comisoriu, reglementat de art. 1553 alin. (2) din Legea nr. 

287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, contractul desfiinţându-

se de plin drept, fără punere în întârziere, fără acţiune în justiţie şi fără nicio altă formalitate 

prealabilă. 

26.6.În cazul în care drepturile şi obligaţiile Prestatorului stabilite prin acest Contract sunt 

preluate de către un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu 

titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, prestatorul poate să cesioneze oricare 

dintre drepturile şi obligaţiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, doar cu 

acceptul prealabil scris din partea achizitorului. În astfel de cazuri, Prestatorul trebuie să 

furnizeze achizitorului informaţii cu privire la identitatea entităţii căreia îi cesionează 

drepturile. 

26.7.Orice drept sau obligaţie cesionat de către Prestator fără o autorizare prealabilă din 

partea achizitorului nu este executoriu împotriva Achizitorului. 

26.8.În cazul transmiterii/preluării obligaţiilor de către Prestator, Notificarea generează 

iniţierea novaţiei între cele două Părţi, cu condiţia respectării cerinţelor stabilite prin art. 

221 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Legea nr. 98/2016, pentru: 

(i)Operatorul Economic ce preia drepturile şi obligaţiile Prestatorului din acest Contract, care 

îndeplineşte criteriile de calificare stabilite iniţial, respectiv în cadrul procedurii din care a 

rezultat prezentul Contract, 

(ii)prezentul Contract, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări 

substanţiale ale Contractului, 

(iii)Achizitor, dar să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire 

prevăzute de Legea nr. 98/2016. 

26.9.În cazul încetării anticipate a Contractului, Prestatorul principal cesionează 

Achizitorului contractele încheiate cu Subcontractanţii. 

 

27. ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI ŞI SUSPENDAREA CONTRACTULUI 
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27.1. Atunci când are loc o încălcare a contractului de către Prestator, partea prejudiciată 

prin încălcare (achizitorul) va fi îndreptăţită la următoarele remedii: 

a. despăgubiri; şi/sau 

b. încetarea contractului.     

27.2. Despăgubirile pot fi: 

 a. daune-interese; sau 

 b. penalităţi contractuale.  

27.3. În orice situaţie în care achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, acesta poate reţine 

aceste despăgubiri din orice sume datorate prestatorului şi poate solicita executarea garanţiei 

de bună execuţie. 

27.4. Achizitorul va avea dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit 

după finalizarea contractului în conformitate cu legea aplicabilă care guvernează contractul. 

27.5. În cazul în care executarea contractului de servicii este viciată de erori substanţiale, 

neregularităţi sau fraudă imputabile prestatorului, achizitorul poate să refuze efectuarea 

plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea 

viciilor, neregularităţilor sau fraudei. 

27.6. Părţile, de comun acord, pot hotărî suspendarea contractului în cazuri justificate, pe o 

durată limitată. Intenţia de suspendare a contractului va fi făcută în scris, cu 30 de zile înainte 

de data stabilită pentru suspendare. Durata contractului se va prelungi automat cu perioada 

suspendării corelată cu perioada de implementare a proiectului. 

    

28.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

28.1.  Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 

a) prin acordul scris al celor două părţi, înainte de termenul pentru care a fost încheiat; 

b) la data la care toate obligaţiile stabilite în sarcina părţilor au fost executate; 

    c) prin reziliere, de către oricare dintre părţi după transmiterea unei notificări către 

cealaltă parte, cu 15 zile înainte de încetarea contractului, în cazul în care cealaltă parte: 

nu îşi execută sau îşi execută defectuos vreuna dintre obligaţiile contractuale pe o perioadă 

mai mare de 30 de zile calendaristice; 

dacă în termen de 5 de zile calendaristice de la data notificării intenţiei de amendare a 

contractului părţile nu ajung la o înţelegere comună în legătură cu modificarea şi/sau cu 

completarea acestuia. 

d)  denunţare unilaterală, în condiţiile art. 12.14. din prezentul contract, precum şi ca 

efect al manifestării de voinţă expresă a uneia din părţi, cu notificarea prealabilă de minim 

10 zile, a partenerului de contract, sub rezerva că opţiunea pentru încetare să nu fi fost 

derivată dintr-o nesocotire culpabilă a obligaţiilor contractuale pentru eliminarea 

răspunderii ;  

e) în caz de forţă majoră, în condiţiile art. 30.5 din prezentul contract. 

f) intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator 

judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament 

cu creditorii sau este într-o situaţie similară celor anterioare reglementate  prin lege; 

g) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situaţiile prevăzute 

la litera f). 

28.2. Încetarea contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau 

prerogative ale achizitorului şi prestatorului dobândite în baza contractului. 

28.3. Suplimentar, faţă de cauzele de încetare de la art. 29.1. din prezentul contract, 

achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure), după acordarea unui preaviz de 
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15 (cincisprezece) zile prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia 

vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar 

nelimitându-se la acestea: 

a) prestatorul nu se conformează, într-o perioadă de cel mult 15 zile de la data primirii 

notificării emise de către achizitor, prin care i se solicită remedierea neconformităţii 

sau executarea obligaţiilor care decurg din prezentul contract;  

b)  prestatorul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al 

achizitorului; 

c)  prestatorul înlocuieşte personalul/experţii nominalizaţi fără acordul scris al 

achizitorului; 

d) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la 

personalitatea juridică, natura sau controlul prestatorului, cu excepţia situaţiei în care 

asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la contract; 

e) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului; 

f) prestatorul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care 

furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească 

angajamentele ori asigurările solicitate prin contract; 

g) în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al autorităţii 

contractante în legătură cu care se furnizează produsele/prestează serviciile care fac 

obiectul contractului; 

h)  la momentul atribuirii contractului, prestatorul se afla în una dintre situaţiile care ar 

fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire; 

i) în situaţia în care contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului deoarece au 

fost încălcate grav obligaţiile care rezultă din legislaţia europeană relevantă, iar 

această împrejurare a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene; 

j) prestatorul a săvârşit nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a 

contractului sau în legătură cu executare acestuia, ce au provocat o vătămare 

autorităţii contractante;  

k) valorificarea de către autoritatea contractantă a rezultatelor prezentului contract 

este grav compromisă ca urmare a întârzierii prestaţiilor din vina prestatorului.  

28.4. La momentul rezilierii contractului sau la primirea notificării în acest sens, prestatorul, 

în mod prompt şi organizat, va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor aflate în curs 

de derulare astfel încât costurile aferente să fie minime. 

28.5. Achizitorul va certifica valoarea serviciilor şi toate sumele cuvenite prestatorului la data 

rezilierii. Achizitorul nu va fi obligat să mai efectueze plăţi, către prestator, până la finalizarea 

serviciilor, dată la care achizitorul va fi îndreptăţit să recupereze de la prestator costurile 

suplimentare, dacă există, pentru finalizarea serviciilor, sau va plăti prestatorului orice sumă 

scadentă, după caz. 

28.6. Dacă achizitorul reziliază contractul, va fi îndreptăţit să recupereze, în termen de 90 de 

zile calendaristice de la data notificării, de la prestator, fără a renunţa la celelalte acţiuni la 

care este îndreptăţit în baza contractului, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la valoarea 

maximă a contractului.  

28.7. Prestatorul nu va avea dreptul să pretindă, suplimentar faţă de sumele ce i se cuvin 

pentru serviciile deja prestate, despăgubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. 

28.8. În urma unui preaviz de 30 zile acordat achizitorului, prestatorul poate rezilia contractul, 

dacă achizitorul: 
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a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către prestator a sumelor datorate acestuia în baza 

oricărei certificări din partea achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut 

în art. 1215.3. din prezentul contract; 

b) suspendă derularea serviciilor sau a oricărei părţi a acestora pentru mai mult de 90 de 

zile pentru motive nespecificate în contract sau independente de culpa prestatorului. 

28.9. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al prestatorului dobândit 

anterior acesteia în temeiul contractului. 

 

29. FORŢA MAJORĂ  ȘI CAZUL FORTUIT 

29.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  

29.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  

29.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.  

29.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor.  

29.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 3 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.  

29.6. Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală. 

 

30. CLAUZE SPECIFICE  PRIVIND  APLICAREA MĂSURILOR EXCEPȚIONALE 

30.1. În situaţia instituirii unor măsuri temporare şi speciale de protecţie, măsuri şi acţiuni în 

planul sănătăţii publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activităţilor 

socioeconomice, sau/şi îngrădirea exercitării unor drepturi şi libertăţi fundamentale, cu impact 

direct asupra activităţilor specifice obiectului contractului, achizitorul şi prestatorul îşi asumă 

riscurile referitoare la schimbările imprevizibile şi vor putea cere adaptarea contractului sau 

încetarea contractului, după caz. 

30.2. În acest sens, partea afectată trebuie să aducă la cunoştinţă celeilalte părţi această 

situaţie de fapt, prin notificare, în termen de 15 zile, precizând evenimentul, consecinţele 

sale, dovezile susţinerilor invocate şi modalitatea în care consideră că poate fi adaptat 

contractul. Dacă se stabileşte inexistenţa situaţiei, contractul continuă să-şi producă efectele.  

30.3. Părţile poartă negocieri în vederea adaptării contractului sau încetarea contractului dacă 

activităţile privind obiectul contractului nu se pot realiza. La momentul încetării, achizitorul 

va certifica valoarea serviciilor prestate şi toate sumele cuvenite prestatorului la data încetării 

contractului.  

 

31.INSOLVENȚĂ ȘI FALIMENT 

31.1. În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvenţă împotriva prestatorului, acesta 

are obligaţia de a notifica achizitorul în termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii. 

31.2. Prestatorul, are obligaţia de a prezenta achizitorului, în termen de 30 (treizeci) de zile 

de la notificare, o analiză detaliată referitoare la incidenţa deschiderii procedurii generale de 

insolvenţă asupra contractului şi de a propune măsuri, acţionând ca un prestator diligent. 

31.3. În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvenţă împotriva unui subcontractant, 

unui terţ susţinător prestatorul are aceleaşi obligaţii stabilite la art. 31.1 şi art. 31.2 din 

prezentul contract. 
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31.4. În cazul în care prestatorul intră în stare de faliment, în proces de lichidare sau se află 

într-o situaţie care produce efecte similare, prestatorul este obligat să acţioneze în acelaşi fel 

cum este stipulat la art. 31.1, art. 31.2 şi art. 31.3 din prezentul contract. 

31.5. Nicio astfel de măsură propusă conform celor stipulate la art. 31.2, art. 31.3 şi art. 31.4 

din prezentul contract, nu poate fi aplicată, dacă nu este acceptată, în scris, de achizitor. 

 

32. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  

32.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea contractului.  

32.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc 

să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.  

 

33. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL  

33.1. Limba care guvernează contractul este limba română.  

 

34. TRANSPARENȚA 

34.1. Prezentul contract, cu modificările şi completările ulterioare, dacă este cazul, inclusiv 

anexele acestuia, constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul prezentului contract, precum şi în 

cadrul legislaţiei în vigoare. 

 

35. POLITICA ANTICORUPȚIE  

35.1. Respectarea politicii anticorupţie a achizitorului:  

a) În realizarea scopului şi activităţilor contractului, prestatorul se obligă să respecte 

politica anticorupţie a achizitorului, anexă a contractului.  

b) Prestatorul se va asigura că angajaţii proprii şi persoanele fizice sau juridice pe care le 

subcontractează în scopul executării contractului au fost informate corespunzător cu 

privire la politica anticorupţie a achizitorului şi se conformează acesteia.  

c) Prestatorul datorează daune-interese achizitorului dacă din neglijenţă sau alte cauze 

nu asigură angajaţilor proprii sau subcontractorilor o informare corespunzătoare conform 

lit. b), iar aceştia săvârşesc infracţiuni de corupţie sau asimilate acestora, infracţiuni de 

serviciu, infracţiuni de fals, infracţiuni de spălare a banilor, infracţiuni împotriva 

intereselor financiare ale Uniunii Europene, constituirea unui grup infracţional organizat, 

infracţiuni de evaziune fiscală, infracţiuni de concurenţă neloială sau infracţiuni de 

deturnare de fonduri în legătură cu executarea contractului, constatate printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă.  

d)Valoarea daunelor-interese menţionate la lit. c) este de 10% din valoarea contractului.  

35.2. Informarea privind acte ale organelor de urmărire penală:  

a) Pe parcursul executării contractului, în termen de 30 de zile, prestatorul se obligă să 

informeze în scris achizitorul cu privire la orice act (citaţie/ mandat/ 

ordonanţă/rechizitoriu/hotărâre judecătorească) privitor la infracţiuni de corupţie şi 

asimilate acestora, infracţiuni de serviciu, infracţiuni de fals, infracţiuni de spălare a 

banilor, infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, constituirea 
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unui grup infracţional organizat, infracţiuni de evaziune fiscală, infracţiuni de concurenţă 

neloială şi infracţiuni de deturnare de fonduri comunicat contractantului sau unui angajat 

sau reprezentant al acestuia de către organele de urmărire penală competente sau de 

către instanţele de judecată.  

b) La solicitarea achizitorului, prestatorul se obligă să transmită în copie conform cu 

originalul actele menţionate la lit. a), în termen de 10 zile. 

 

36. DISPOZIȚII FINALE 

36.1. Legea care guvernează acest contract şi în conformitate cu care este interpretat este 

legea română.   

36.2. Prezentul contract are ………….. (……………….) pagini şi a fost încheiat în 2 (două) 

exemplare cu valoare juridică egală, din care unul pentru achizitor şi unul pentru prestator. 
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