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AVIZ nr. 18231/01.09.2021 

In temeiul prevederilor OUG nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru 
sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii si ale HG nr.419/2018 privind 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.98/2017, 

 

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice emite: 

 

AVIZ CONFORM CONDITIONAT 

 

Cu privire la documentatia de atribuire DF1121944/17.08.2021 pregatita de autoritatea 

contractanta OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI, pentru procedura  cu obiectul „Achizitie 

”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat asigurarii serviciilor de e-

guvernare centrate pe evenimente de viata (ONRC v2.0)””; 

 

Abateri identificate – aspecte de regularitate si calitate: 

 

1)IN FAPT: caietul de sarcini contine informatii (figuri) care nu sunt clare/vizibile; 

MASURA DE REMEDIERE: va rugam sa reincarcati figura de la pagina 209 si figurile de la pag 212 si pag 

214 din caietul de sarcini deoarece nu sunt clare/vizibile (nu se inteleg informatiile); va rugam sa va 

asigurati ca toate cerintele/informatiile sunt  vizibile (pot fi citite). 

IN DREPT: art. 154 – art. 156 Legea 98/2016; art. 20 din H.G. 395/2016; 

 

2)IN FAPT: informatiile precizate la art 5.6 din modelul de contract sunt neclare; 

MASURA DE REMEDIERE: va rugam sa clarificati/reanalizati precizarea „Platile pentru serviciile 

efectuate/bunurile livrate se vor efectua cu incadrarea in creditele bugetare aprobate” astfel incat sa 

precizati la ce credite va referiti (platile trebuie sa se incadreze in pretul contractului); 

IN DREPT: art. 154 din Legea 98/2016; art. 20, alin 2 din H.G. 395/2016; 

 

3)IN FAPT: autoritatea contractanta nu a precizat functiile persoanelor nominalizate; 

MASURA DE REMEDIERE: la III.1.1.a-pentru fiecare dintre persoanele ce detin functii de decizie, va rugam 

sa precizati functia acestora in cadrul autoritatii contractante; (Regularitate) 

IN DREPT: art 21, alin 6 din HG 395/2016; 

 

4)IN FAPT: autoritatea contractanta nu a atasat un centralizator al propunerii financiare in care sa se 

solicite ofertantilor prezentarea in detaliu a efortului pentru fiecare expert cheie implicat in activitatile 

din cadrul contractului; 

MASURA DE REMEDIERE: Va rugam sa atasati un centralizator al propunerii financiare in care sa solicitati 

ofertantilor prezentarea in detaliu a efortului (exprimat in zile/om) pentru fiecare expert cheie implicat 

mailto:contact@anap.gov.ro


 
 

Str. Foişorului nr. 2, sector 3, Bucureşti, 031178 

Tel: +4 021 311 8090, Fax: +4 021 311 8095, E-mail: contact@anap.gov.ro ; www.anap.gov.ro 2 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU 

ACHIZIȚII PUBLICE 

in activitatile din cadrul contractului. Aceste informatii sunt relevante in vederea determinarii unei chei 

de control atat in procesul de evaluare al ofertelor (in situatia existentei unor oferte neobisnuit de 

scazute), cat si in vederea determinarii cuantumului valoric al unor potentiale modificari la contract (va 

rugam sa aveti in vedere formularul de Propunerea financiara aferenta serviciilor intelectuale care se 

afla la adresa: https://www.achizitiipublice.gov.ro/matrix/cell/71/1); subliniem ca observatia noastra 

se refera la solicitarea operatorilor economici de a prezenta si o defalcare a efortului exprimat in zile/om 

DOAR pentru situatia in care va fi necesara modificarea/completarea unei/unor activitati din proiect, si 

nu pentru efectuarea platilor efective (acestea realizandu-se pe baza preturilor forfetare aferente 

livrabilelor/activitatilor); (Calitate) 

IN DREPT: art. 154 din Legea 98/2016; art. 20, alin 2 din H.G. 395/2016. 

 

STRATEGIA DE CONTRACTARE SE VA MODIFICA IN CONFORMITATE CU OBSERVATIILE ANAP, DACA ESTE 

CAZUL. 

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

 

Conform prevederilor art.16 din OUG nr.98/2017 privind privind functia de control ex ante al 
procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-
cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, cu modificarile si 
completarile ulterioare in cazul in care entitatea contractanta are obiectii cu privire la constatarile 
si/sau masurile de remediere dispuse, identificate de catre ANAP ca urmare a activitatii de control ex 
ante asupra prezentei documentatíi de atribuire, poate demara procedura de conciliere. Solutionarea 
cererii de conciliere este conditionata de nepublicarea anuntului de initiere a procedurii de atribuire. 

In cazul in care entitatea contractanta decide publicarea anuntului de participare fara a remedia 
abaterile constatate de ANAP  prin prezentul aviz conform conditionat, devin incidente preved art. 14 
alin. (8) coroborat cu art. 25 din OUG nr. 98/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

 

 

Intocmit:  

 

 

Avizat:  

 

 

 

Aprobat: 
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