
 
                                                                                                ANEXA nr. 3               
 

INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE PENTRU 
ACHIZIŢIILE PUBLICE 

 
ANUNŢUL DE PARTICIPARE PENTRU CONTRACTELE DE ACHIZIŢIE PUBLICA 
 
Licitatie deschisa, licitatie restrânsa: 
 
1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii 

contractante. 
 
2. După caz, se precizeaza dacă este vorba de un contract de achiziţie publica rezervat 

atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de 
angajare protejata. 

 
3. (a) Procedura de atribuire aleasa; 
 

(b) După caz, motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitatiei restrânse şi 
negocierii); 

 
(c) După caz, se precizeaza dacă urmeaza sa fie incheiat de un acord-cadru; 

 
4. Forma contractului. 
 
5. Locul prestarii serviciilor. 
 
6. Categoria şi descrierea serviciului; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură; 

cantitatea serviciilor care trebuie prestate; se precizeaza, daca este cazul, opţiunea de 
achizitionare a unor servicii noi similare şi, dacă se cunoaşte, calendarul provizoriu 
pentru recurgerea la aceste opţiuni, precum şi numărul de reînnoiri posibile,  

 
7. În cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei 

anumite perioade, se precizeaza, dacă se cunoaşte, calendarul atribuirii contractelor 
ulterioare, 

 
8. În cazul unui acord-cadru, se precizeaza durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea 

totală estimată a prestărilor pe durata acordului-cadru, precum şi, în măsura in care este 
posibil, valoarea individuala şi frecvenţa contractelor care urmează să fie atribuite. 

 
9. Se precizeaza dacă prestarea serviciului este rezervată, în temeiul unor acte normative, 

unei profesii specifice (se indica actele normative respective). 
 
10. Se precizeaza dacă persoanele juridice trebuie să indice numele şi calificările 

profesionale ale personalului responsabil cu prestarea serviciului. 
 
11. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizeaza posibilitatea 

operatorilor economici de a depune oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile. 
 
12. Termenul de finalizare sau durata contractului de servicii. În cazul în care este posibil, 

termenul la care sunt prestate serviciile. 



 
13. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. 
 
14. Daca este cazul, condiţii speciale de care depinde indeplinirea contractului. 
 
15. În cazul licitatiei deschise: 
 

(a) denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la 
care se poate solicita documentatia de atribuire (caietul de sarcini şi orice alte 
documentele suplimentare); 

 
(b) după caz, termenul de transmitere a respectivei solicitări; 

 
(c) după caz, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii respectivei 

documentatii; 
 
16. (a) Termenul de primire a ofertelor, în cazul licitatiei deschise; 
 

(b) In cazul licitatiei restranse, data limita de primire a cererilor de participare; 
 

(c) Adresa la care trebuie transmise; 
 

(d) Limba sau limbile în care trebuie redactate. 
 
17. În cazul licitatiei deschise: 
 

(a) persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor; 
 

(b) data, ora şi locul deschiderii ofertelor. 
 
18. Daca este cazul, garanţiile solicitate. 
 
19. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le 

reglementează. 
 
20. După caz, forma juridică in care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 

economici carora li s-a atribuit contractul. 
 
21. Criterii de calificare/selecţie privind situaţia personală a operatorilor economici care pot 

atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin 
acestia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea. Criterii 
de calificare/selecţie privind situaţia economica fi financiara precum si capacitatea 
tehnica si profesionala, a operatorului economic; informaţii/documente pe care trebuie 
să le prezinte operatorul economic pentru evaluarea capacităţilor minime cu caracter 
economic şi tehnic, daca acestea au fost impuse. Nivelul (nivelurile) specific(e) 
minim(e) al capacităţilor impuse. 

 
22. Pentru acordul-cadru: numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu 

care se va incheia acordul-cadru, durata acordului-cadru, precizând, daca este cazul, 
motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani. 

 
 



23. Pentru licitatia restrânsa, în cazul în care se recurge la opţiunea de reducere a numărului 
de candidaţi care vor fi invitaţi să prezinte o ofertă, să participe la consultari sau să 
negocieze: numărul minim şi, după caz, numărul maxim propus de candidaţi şi criteriile 
obiective care urmează să se aplice pentru a selecta respectivul număr de candidaţi. 

 
24. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabila. 
 
25. După caz, denumirea şi adresa operatorilor economici deja selectaţi de autoritatea 

contractantă (negociere). 
 
26. Criteriul de atribuire a contractului: „preţul cel mai scăzut” sau „oferta cea mai 

avantajoasă din punct de vedere economic”. Factorii de evaluare in cazul utilizarii 
criteriului „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”, precum şi 
ponderea lor, se precizeaza doar în cazul în care nu figurează în documentatia de 
atribuire sau, in cazul aplicarii dialogului competitiv sau negocierii, în documentatia 
descriptiva. 

 
ANUNŢUL DE ATRIBUIRE 
 
1. Denumirea şi adresa autorităţii contractante. 
 
2. Procedura de atribuire aplicata. 
 
3. Categoria şi descrierea serviciului; numărul de referinţă din nomenclatură; cantitatea de 

servicii achiziţionate. 
 
4. Data atribuirii contractului de achiziţie publica. 
 
5. Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publica. 
 
6. Numărul de oferte primite. 
 
7. Denumirea şi adresa ofertantului/ofertantilor castigator/castigatori. 
 
8. Preţul sau gama preţurilor plătite. 
 
9. Valoarea ofertei celei mai ridicate şi a ofertei celei mai scăzute luate în considerare în 

vederea atribuirii contractului de achiziţii publice. 
 
10. Daca este cazul, valoarea şi partea din contract care urmeaza sa fie subcontractată. 
 
11. Data publicării anunţului de participare 
 
12. Data transmiterii spre publicare a anunţului de atribuire. 
 
13. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor. Informaţii 

exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, 
numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine 
aceste informaţii. 

 
 

 


