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LISTA DE DIFUZARE 

1. Denumire:             2. Cod:                    3. Editie:                           4. Revizie: 

Nr.  Locul de 
difuzare 

Nume si prenume Functie Data Semnatura 

1 Aprobare ... Manager  ZZ.LL.AAAA  

2 Verificare ... Director Medical ZZ.LL.AAAA  

3 Verificare … Director Financiar 
Contabil 

ZZ.LL.AAAA  

4 Verificare … Director de 
Ingrijiri  

ZZ.LL.AAAA  

5 Verificare 
Presedinte CM 

… Presedintele CM ZZ.LL.AAAA  

6 Verificare initiator 
sef sector de 
activitate 

... Sef sector de 
activitate 

ZZ.LL.AAAA  

 
NOTA 1: Persoanele implicate in activitatea de implementare vor fi responsabilizate prin semnatura in 
lista de difuzare atasata in completarea prezentei documentatii in Anexa 1. 
 

 
NOTA 2: Urmare a Deciziei interne a Managerului Nr. ____ /  ______________ prezenta procedura 
intra in vigoare si se aplica incepand cu data de ____________   
  

 
NOTA 3: Matricea responsabilitatilor atasata in completare in Anexa 2, si Harta procesuala atasata in 
completare in Anexa 3, vor descrie, dupa caz (optional), actiunile inregistrate ca instrumente/ tehnici/ 
metode de realizare a obiectivelor si de valorificare a rezultatelor prezentului proces documentat. 
 

 

 

 

EDITIE/ REVIZIE 

Nr./ Nr. Descrierea modificării Executant Data 

1/0 
Proceduri realizate de sefi de 

sectoare de activitate 
Sef sector de activitate ZZ.LL.AAAA 

x/y 

Imbunatatirea realizata de catre 
responsabilii de proces, 

modificari legislative inclusiv 
actualizarea cu cerintele OSGG 

200:2016 si corecturi ale 
executantilor din unitate 

Echipe de lucru ale structurilor 
spitalului...,  

Serviciul de Managementul Calitatii 
impreuna cu 

S.C. ”CALITAKROPOLIS„ S.R.L. 
Consultant Adina Manolache 

ZZ.LL.AAAA 
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1. SCOP 

 Scopul prezentei proceduri  de lucru este acela de a stabili metodologia si 
responsabilitatile privind procedura de negociere fara publicare prealabila pentru achizitia 
de produse / servicii / lucrari in  cadrul Spitalului... 

 In acest sens: 
 Asigura desfasurarea sustinuta si eficienta a activitatilor ; 
 Asigura conducerea institutiei de corectitudinea desfasurarii activitatii in 

concordanta cu prevederile legislatiei in domeniu; 
 Sprijina activitatea organismelor abilitate in actiuni de auditare sau control ; 

Este un instrument de control care ajuta la indeplinirea obiectivelor propuse 
de organizatie si monitorizarea performantelor; 

Precizeaza modalitatea de tinere sub control a abaterilor de la regularitate, 
legalitate si conformitate, in procesul de achizitie; 

Sprijina managerul in identificarea procedurilor SCM/ SMC aplicate ca mod de 
lucru cunoscut si asumat sub semnatura 
 

2. DOMENIU DE APLICARE 
 
 

2.1 Precizarea (definirea) activitatii la care se refera prezenta procedura 
Procedura se aplică biroului/ compartimentului/ serviciului de achizitii, pentru 

reglementarea organizarii activitatii de achizitii, precum si  sefilor compartimentelor si 
persoanelor delegate de către acestia, care solicita punerea la dispozitie a unui produs in 
cadrul  SPITALULUI.... 

 
2.2. Delimitarea explicita a activitatii procedurate in cadrul portofoliului de activitati 
desfasurate de institutie 

Se afla in interdependenta cu toate activitatile din cadrul organizatiei si celelalte 
proceduri de sistem si operationale, conform Hartii procesuale integrate de Sistem de 
Control Intern/ Managerial conform OSGG 400:2015, OSGG 200:2016 si Sistem de 
Management al Calitatii conform SR EN ISO 9001:2015. 

 In cazul identificarii unor riscuri asociate activitatii procedurate aici, se vor intocmi si 
aplica proceduri operationale, protocoale sau instructiuni de lucru specifice care vor 
avea rolul sa diminueze nivelul de risc evaluat  la acel moment. 

 Prevenirea riscurilor necesita o buna cunoastere a sectoarelor sensibile ale institutiei 
de sanatate ca si implementarea unei politici globale de semnalare a evenimentelor 
neasteptate (adverse). 

 Se afla in interdependenta cu activitatile privind procedura operationala Accesul la 
resurse- PO-7.1 la editia si revizia in vigoare si celelalte proceduri aplicabile in 
auditarea achizitiilor publice , conform Hartii procesuale de SCM  
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2.3. Principalele activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea 
procedurata  

Se afla in interdependenta cu activitatile privind : 
 Fundamentarea necesarului  de aprovizionat, in vederea asigurarii desfasurarii  

activitatii si functionarii in conditii normale; 
 Elaborarea strategiei anuale de achizitie publica 
 Planificarea necesarului de aprovizionat; 
 Elaborarea documentatiei de atribuire ; 
 Intocmirea strategiei de contractare; 
 Monitorizarea derularii achizitiilor; 
 Procesul de receptie a bunurilor achizitionate, in cadrul comisiilor  nominalizate in 

acest sens; 
 Intocmirea propunerilor privind angajarea cheltuielilor, in cadrul ALOP 
 Inregistrarea in contabilitate a bunurilor achizitionate 
    

2.4. Compartimentele furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultatele activitatii 
procedurate 

 Compartimente care furnizeaza date / beneficiaza  de rezultatele activitatii privind 
elaborarea caietelor de sarcini : biroul/ compartimentul/ serviciul Achizitii , biroul/ 
compartimentul/ serviciul Contractare,  biroul/ compartimentul/ serviciul financiar 
contabilitate,  Sectiile/ serviciile/ compartimentele solicitante si beneficiare ale 
produselor  / serviciilor/ lucrarilor de achizitionat. 
   

3. DOCUMENTE DE REFERINTA/ CONEXE 
Reglementari internationale: 

 Standardul SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calitatii. Cerinte. 
 Standardul SR EN 15224 :2013 – Servicii de ingrijire a sanatatii. Sisteme de 

management al calitatii . Cerinte pe baza EN ISO 9001 :2008 ; 
 Standardul SR 13508:2006 – Linii directoare pentru implementarea unui sistem al 

calitatii in institutii de sanatate; 
 Standardul SR EN ISO 14001: 2015 – Sisteme de managementul mediului. Cerinte  
 Standardul SR EN ISO 22000: 2015 – Sisteme de management al sigurantei 

alimentare 
 Standardul OHSAS 18001: 2015 – Sisteme de management al sanatatii si 

securitatii ocupationale  
 Standardul SR EN ISO 15189: 2013 – Laboratoare medicale. Cerinte pentru calitate 

si competenta 
 Standardul SR EN ISO 13485: 2016 – Dispozitive medicale. Sisteme de 

management al calitatii 
 Standardul ISO/ IEC 20000/1 – Cerintele pentru Managementul Serviciilor IT; 
 Standardul SR EN ISO 50001: 2011 – Cerinte pentru stabilirea, implementarea, 

mentinerea si imbunatatirea unui sistem de management al energiei 
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 Standardul BS 7499: 2013 – Servicii de paza statica si patrulare mobila. Cod de 
buna practica 

 Standardul SR ISO IWA-1 :2009- « Sisteme de management al calitatii.Linii 
directoare pentru imbunatatiri de proces in organizatiile de servicii de sanatate » ; 

 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European al Consiliului din 24 octombrie 
1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 
caracter personal si libera circulatie a acestor date ; 

 Regulamentul C.E. nr. 7/2016 privind DUAE 
Legislatie primara: 

 ORDIN nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităţilor publice 

 ORDIN nr. 200 din 26 februarie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului 
secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităţilor publice 

 Legea nr. 500/2002 – privind finantele publice cu modificările ulterioare 
 Legea 273/2006 privind finantele publice locale 
 ORDIN nr. 446 din 16 aprilie 2017 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi 

metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor 
 Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , cu modificarile si 

actualizarile ulterioare 
 OUG nr. 69: 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind 

reforma in domeniul sanatatii 
 Legea drepturilor pacientului –Legea 46: 2003 cu modificarile si actualizarile 

ulterioare 
 Ordin nr. 1101 :2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si 

limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare; 
 Ordin M.S. nr. 1096: 2016 privind modificarea si completarea OMS nr. 914: 2006 

pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un 
spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare 

 Ordin M.S. nr. 914 :2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care 
trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de 
functionare; 

Legislatie secundara SPECIFICA DOMENIULUI: 
 LEGE nr. 98 din 19 mai 2016(*actualizată*)privind achiziţiile publice 
 LEGE nr. 184 din 17 octombrie 2016 privind desfasurarea unui mechanism de 

prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de 
achizitie publica;  

 HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

 HOTĂRÂRE nr. 866 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea si completarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului sectorial/ acordului – cadru din Legea nr.99/2016 privind achizitiile 
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sectoriale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 394/ 2016, precum si pentru 
modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevevderilor 
referitoare la atribuirea contrcatului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea 
nr. 98/ 2016 privind achiztiile publice, aprobate prin HG 395/ 2016 

 ORDIN nr. 264 din 8 iunie 2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru 
evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-
cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la 
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv 
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din 
anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum 
şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante 
verificate 

 ORDIN nr. 55 din 3 martie 2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei 
Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de 
selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 
alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
respectiv contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 
alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum 
şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/ 
entităţilecontractanteverificate 

 LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor 
de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

 ORDIN nr. 1.140 din 3 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind 
controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii 

 ORDIN nr. 1.139 din 2 decembrie 2015 privind notificarea încheierii contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru 

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 (*actualizată*)privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice 

 HOTĂRÂRE nr. 1.037 din 12 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
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 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 (*actualizată*) privind 
funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii**) 

 ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale 
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de 
norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control 
financiar preventiv propriu, republicat ianuarie 2016 

 ORDIN nr. 1.139 din 18 septembrie 2015 privind modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a 
Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară 
activitatea de control financiar preventiv propriu 

 Ordin nr. 1792/2002 aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si 
organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificarile 
din Ordin 3421/ 2008 si Ordin 547/ 2009; 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor  
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică,  
modificată şi completată prin Legea nr. 228/2007, O.U.G. nr. 129/ 2007, O.U.G. nr. 
35/ 2009, Legea nr. 314/ 2009, O.U.G. nr. 52/ 2011  

 HGR 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale 
aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, modificata 
2016 

 HGR 1037/2011  pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor 

 ORDIN nr. 1.139 din 2 decembrie 2015 privind notificarea încheierii contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru 

 ORDIN nr. 1.140 din 3 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind 
controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii 

 Fişe post 
 Regulamentul de organizare si functionare ; regulamentul intern 
 Decizie de formare a Comisiei de monitorizare  
 Regulament de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare.(CM) 
 Decizie de formare a Echipei de Gestionare a riscurilor 
 Regulamentul de organizare si functionare a Echipei de Gestionare a riscurilor 

 

http://www.anrmap.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=4&lang=ISO-8859-2
http://www.anrmap.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=4&lang=ISO-8859-2
http://www.anrmap.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=4&lang=ISO-8859-2
http://www.anrmap.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=4&lang=ISO-8859-2
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DOCUMENTE CONEXE 
 PO-... Crearea si actualizarea procedurilor ; 
 PO-... Revizuirea procedurilor operationale 
 PS-... Continuitatea activitatii (Proceduri de prevenire a riscurilor previzibile) 
 PS-... Managementul riscului 
 PS-... Supraveghere si strategii de control 

 
4. DEFINITII SI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI 
 
4.1 Definitii 

 Conform Standardului SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme de management al 
calitatii. Principii fundamentale si vocabular. 

 Standardul SR 13508:2006 – Linii directoare pentru implementarea unui sistem al 
calitatii in institutii de sanatate ; 

 Standardul SR EN 15224:2013 – Servicii de ingrijire a sanatatii. Sisteme de 
management al calitatii Cerinte pe baza EN ISO 9001:2008;  

 Institutie de sanatate – organizare dispozitiv spitalicesc pentru sedere scurta, 
medie sau prelungita, public, privat cu scop lucrativ sau particular cu participare la 
serviciul public spitalicesc, responsabil pentru asumarea raspunderii fata de pacient ; 

 achiziţie sau achiziţie publică - achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii prin 
intermediul unui contract de achiziţie publică de către una ori mai multe autorităţi 
contractante de la operatori economici desemnaţi de către acestea, indiferent dacă 
lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public; 

 acord-cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi 
contractante şi unul ori mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea 
termenilor şi condiţiilor care guvernează contractele de achiziţie publică ce urmează 
a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul şi, după 
caz, cantităţile avute în vedere; 

 activităţi de achiziţie auxiliare - activităţi care constau în furnizarea de asistenţă şi 
suport pentru activităţile de achiziţie, în special infrastructura tehnică care să permită 
autorităţilor contractante atribuirea de contracte de achiziţie publică sau încheierea 
de acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori servicii, sau asistenţă şi consiliere cu 
privire la desfăşurarea ori structurarea procedurilor de achiziţie publică, sau 
pregătirea şi administrarea procedurilor de atribuire în numele şi în beneficiul 
autorităţii contractante în cauză; 

 activităţi de achiziţie centralizate - activităţile desfăşurate de o unitate de achiziţii 
centralizate în mod permanent prin achiziţia în nume propriu de produse şi/sau 
servicii destinate unei/unor alte autorităţi contractante, ori prin atribuirea de contracte 
de achiziţie publică sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori 
servicii în numele şi pentru o altă/alte autoritate/autorităţi contractante; 

 anunţ de intenţie valabil în mod continuu - anunţul de intenţie publicat de 
autoritatea contractantă ca modalitate de iniţiere a unei proceduri de atribuire pentru 
achiziţia de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, 
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alternativă anunţului de participare, în cuprinsul căruia se face referire în mod 
specific la categoriile de servicii care fac obiectul contractelor ce urmează să fie 
atribuite, se indică faptul că respectivele contracte sunt atribuite fără publicarea 
ulterioară a unui anunţ de participare şi se invită operatorii economici interesaţi să îşi 
exprime în scris interesul pentru participarea la procedura de atribuire; 

 candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul 
unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau 
parteneriat pentru inovare ori care a fost invitat să participe la o procedură de 
negociere fără publicare prealabilă; 

 cerinţe de etichetare - cerinţele care trebuie să fie îndeplinite de lucrări, produse, 
servicii, procese sau proceduri pentru a obţine o anumită etichetă; 

 ciclu de viaţă - ansamblul etapelor succesive şi/sau interdependente, care includ 
cercetarea şi dezvoltarea care urmează a fi efectuate, producţia, comercializarea şi 
condiţiile acesteia, transportul, utilizarea şi întreţinerea, pe toată durata existenţei 
unui produs ori a unei lucrări sau a prestării unui serviciu, de la achiziţia materiilor 
prime ori generarea resurselor până la eliminare, curăţarea amplasamentului şi 
încheierea serviciului sau a utilizării; 

 concursuri de soluţii - procedurile care permit autorităţii contractante să 
achiziţioneze, în special în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, al 
arhitecturii şi ingineriei sau al prelucrării datelor, un plan ori un proiect selectat de un 
juriu pe baze concurenţiale, cu sau fără acordarea de premii; 

 construcţie - rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri sau lucrări 
de geniu civil, care poate îndeplini prin el însuşi o funcţie economică sau tehnică; 

 contract de achiziţie publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, 
actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi 
una ori mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, 
furnizarea de produse sau prestarea de servicii; 

 contract de achiziţie publică de lucrări - contractul de achiziţie publică care are ca 
obiect: fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură 
cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuţia, fie atât 
proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei 
construcţii care corespunde cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă care 
exercită o influenţă determinantă asupra tipului sau proiectării construcţiei; 

 contract de achiziţie publică de produse - contractul de achiziţie publică care are 
ca obiect achiziţia de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, 
leasing cu sau fără opţiune de cumpărare ori prin orice alte modalităţi contractuale în 
temeiul cărora autoritatea contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent 
dacă dobândeşte sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziţie 
publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări ori operaţiuni de 
amplasare şi de instalare; 

 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); 
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 contract pe termen lung - contractul de achiziţie publică încheiat pe o durată de cel 
puţin 5 ani care cuprinde durata de execuţie a lucrărilor ori a construcţiei, dacă 
acesta are o componentă care constă în execuţie de lucrări ori a unei construcţii, 
precum şi durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obţină 
un profit rezonabil; 

 contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achiziţie 
publică; 

 CPV - nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice, adoptat prin 
Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 
noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV); 

 DUAE - documentul unic de achiziţii european furnizat în format electronic prin 
utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declaraţia 
pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de 
calificare şi selecţie; 

 e-Certis - sistemul electronic implementat şi administrat de Comisia Europeană 
cuprinzând informaţii privind certificate şi alte documente justificative solicitate în 
mod obişnuit de autorităţile contractante în cadrul procedurilor de atribuire; 

 etichetă - orice document, certificat sau atestare care confirmă că lucrări, produse, 
servicii, procese sau proceduri îndeplinesc anumite cerinţe; 

 evaluare tehnică europeană - evaluarea documentată a performanţelor unui 
produs pentru construcţii, în ceea ce priveşte caracteristicile esenţiale ale acestuia, 
în conformitate cu respectivul document de evaluare european, astfel cum este 
definit în art. 2 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate 
pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 
89/106/CEE a Consiliului; 

 furnizor - entitatea care pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv servicii 
de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care prestează servicii 
către acesta, care nu are calitatea de subcontractant; 

 furnizor de servicii de achiziţie - o persoană de drept public sau de drept privat 
care oferă pe piaţă activităţi de achiziţie auxiliare; 

 document al achiziţiei - anunţul de participare, documentaţia de atribuire, precum 
şi orice document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta 
face trimitere pentru a descrie ori stabili elemente ale achiziţiei sau ale procedurii de 
atribuire; 

 documentaţia de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, 
regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o 
informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale 
achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, 
inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale 
propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, 
informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile; 
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 inovare - realizarea unui produs, serviciu sau proces nou ori care este îmbunătăţit în 
mod semnificativ, inclusiv procese de producţie sau de construcţie, noi metode de 
comercializare ori noi metode organizatorice în activitatea comercială, organizarea 
locului de muncă sau relaţiile externe ale organizaţiei, printre altele, cu scopul de a 
contribui la soluţionarea provocărilor societale sau de a sprijini strategia Europa 
2020 pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii; 

 licitaţie electronică - procesul repetitiv desfăşurat prin mijloace electronice după o 
evaluare iniţială completă a ofertelor, în cadrul căruia ofertanţii au posibilitatea de a 
reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte valori ale unor elemente ale 
ofertei, care permite clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare; 

 liste oficiale - listele administrate de organismele competente, cuprinzând informaţii 
cu privire la operatorii economici înscrişi pe liste şi care reprezintă un mijloc de 
dovadă a îndeplinirii cerinţelor de calificare şi selecţie prevăzute în liste; 

 lot - fiecare parte din obiectul contractului de achiziţie publică, obiect care este 
divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate 
astfel încât să corespundă mai bine nevoilor autorităţii contractante, precum şi 
capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu 
diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor 
individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau în 
conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului; 

 lucrări de geniu civil - lucrările de construcţii prevăzute în cadrul claselor 45.21, 
45.23, 45.24 şi 45.25 din anexa nr. 1, cu excepţia celor care au ca obiect construcţia 
de clădiri; 

 mijloace electronice - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie 
digitală, şi stocare a datelor emise, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, 
mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; 

 ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de 
atribuire; 

 ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se 
angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta 
cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente 
stabilite prin documentaţia de atribuire; 

 ofertă alternativă - oferta care respectă cerinţele minime şi eventualele cerinţe 
specifice prevăzute în documentele achiziţiei, dar care propune o soluţie diferită într-
o măsură mai mare sau mai mică; 

 operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept 
privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă 
executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea 
de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre 
aceste entităţi; 

 parteneriat pentru inovare - procedura de atribuire utilizată de autoritatea 
contractantă pentru dezvoltarea şi achiziţia ulterioară a unui produs, serviciu sau a 
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unor lucrări inovatoare, în condiţiile în care soluţiile disponibile pe piaţă la un anumit 
moment nu satisfac necesităţile autorităţii contractante; 

 persoane cu funcţii de decizie - conducătorul autorităţii contractante, membrii 
organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de 
atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot 
influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de 
atribuire; 

 referinţă tehnică - orice specificaţie elaborată de organismele europene de 
standardizare, alta decât standardele europene sau alte organizaţii care au activităţi 
de standardizare la care România este parte, în conformitate cu proceduri adaptate 
în funcţie de evoluţia cerinţelor pieţei; 

 Sistemul electronic de achiziţii publice, denumit în continuare SEAP - 
desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o 
adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de 
atribuire şi în scopul publicării anunţurilor la nivel naţional; 

 scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, 
reprodus şi comunicat ulterior, inclusiv informaţii transmise şi stocate prin mijloace 
electronice; 

 sistem dinamic de achiziţii - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin 
mijloace electronice şi deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui 
operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie, pentru achiziţii 
de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile 
autorităţii contractante; 

 solicitare de participare - solicitarea transmisă de operatorul economic împreună 
cu documentele necesare în vederea îndeplinirii cerinţelor de calificare în prima 
etapă în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog 
competitiv sau parteneriat pentru inovare; 

 specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit 
fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră 
corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante; 

 specificaţie tehnică comună - o specificaţie tehnică în domeniul tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor elaborată în conformitate cu articolele 13 şi 14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 
octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 
89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 
2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 
87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului; 

 standard - o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard 
european sau standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, 
pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie; 
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 standard european - un standard adoptat de o organizaţie de standardizare 
europeană, care este pus la dispoziţia publicului; 

 standard internaţional - un standard adoptat de un organism de standardizare 
internaţional, care este pus la dispoziţia publicului; 

 standard naţional - un standard adoptat de un organism de standardizare naţional, 
care este pus la dispoziţia publicului; 

 stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic 
European; 

 subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de 
achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale 
lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul 
contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi 
derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

 TFUE - Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 
 Tratate - Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene; 
 unitate de achiziţii centralizate - o autoritate contractantă care furnizează activităţi 

de achiziţie centralizate şi, după caz, activităţi de achiziţie auxiliare; 
 unitate operaţională separată - structură din cadrul autorităţii contractante, 

separată din punct de vedere tehnic, geografic sau organizatoric de alte structuri ale 
autorităţii contractante; 

 zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile 
lucrătoare. 

 Procedura competitivă - etapele minime ce trebuie parcurse de 
solicitanţii/beneficiarii privaţi în vederea atribuirii unui contract de achiziţie. 

 Beneficiar privat - entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă care a 
semnat un contract de finanţare/acord sau care are calitatea de partener în cadrul 
unui contract de finanţare/acord. 

 Partener - entitate juridică care participă alături de beneficiarul privat la 
desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectului. 

 Solicitant privat - entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă care poate 
depune o cerere de finanţare/aplicaţie în cadrul programelor finanţate din fonduri 
europene, devenind beneficiar privat ulterior semnării contractului de 
finanţare/acordului. 

 Operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept 
privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă 
executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea 
de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre 
aceste entităţi. 

 Valoare estimată - o determinare valorică a obiectului unei achiziţii care se 
stabileşte pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea 
obiectivului propus (inclusiv cuantumul aferent procentului de diverse şi 
neprevăzute, după caz), fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice 
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eventuale forme de opţiuni şi prelungiri menţionate în mod explicit în documentele 
achiziţiei. 

 Specificaţii tehnice - toate cerinţele, inclusiv prescripţii sau caracteristici de natură 
tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, 
într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii solicitantului/beneficiarului 
privat. 

 Ofertă - document prezentat de operatorul economic în cadrul procedurii competitive 
prin care îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un 
proces de achiziţie şi care conţine informaţii tehnice şi financiare despre 
produse/servicii/lucrări aflate pe piaţă. 

 Documentele achiziţiei - toate documentele elaborate pentru o achiziţie, atât cele 
elaborate de solicitantul/beneficiarul privat, cât şi cele elaborate de operatorii 
economici, inclusiv documentele justificative care atestă plăţile/realitatea achiziţiei. 

 Contract de furnizare - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un 
solicitant/beneficiar privat şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect 
furnizarea de produse. 

 Contract de lucrări - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un 
solicitant/beneficiar privat şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect 
fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări/construcţii sau 
realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii. 

 Contract de servicii - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un 
solicitant/beneficiar privat şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect 
prestarea de servicii. 

 
 
4.2 Abrevieri ale termenilor  
 
 

Nr. 
Crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. SCM Sistem de control managerial 

2. SMC Sistem de managementul calitatii 

3. ISO International  Organization for Standardization 
(Organizatia Internationala pentru Standardizare) 

4. OSGG Ordinul Secretariatului General al Guvernului  

5. BVC Buget  de venituri si cheltuieli 

6. CPV Vocabular comun al achizitiilor publice 

7. RA Responsabil achizitii 

8. PAAP Programul anual al achizitiilor publice 

9. DUAE Document Unic de Achizitie European 

10. UCVAP Uniunea centrala de verificare a achizitiilor publice 
11. SEAP Sistemul electronic de achizitii publice 
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Nr. 
Crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

12. ANAP Autoritatea nationala de achizitii publice 
 
 
5. RESPONSABILITATI 
 
5.1 Consiliul de administratie 
 Aproba strategia anuala si programul anual al achizitiilor publice 
 
5.2. Managerul 
 Numeste prin decizie interna  responsabili privind procesul de achizitii, membrii 

comisiilor de analiza a ofertelor , membrii comisiilor de receptie ; 
 Aproba referatele de necesitate pentru procedura de negociere fara publicare 

prealabila ; 
 Aproba strategia de contractare, documentatia de atribuire, documentatia descriptiva, 

invitatia la negociere, dupa caz ; 
 Aproba raportul procedurii de negociere fara publicare prealabila  ; 
 Aproba contractele de achizitie intocmite ca urmare a procedurii de negociere ; 
 Aproba notele de comanda care deriva din contractele de achizitie ; 
 Asigura resursele necesare pentru buna realizare a lucrarilor biroului/ compartimentului/ 

serviciului achizitii. 
 Verifica aplicarea masurilor stabilite in legatura cu aplicarea prezentei proceduri. 
 Aproba, atunci cand este cazul, modul de depistare a nemultumirii din procesul de 

achizitie,  si, daca va considera oportun, se va efectua un audit.  
 Decide masurile ce se vor aplica in caz de nerespectarea prezentei proceduri 
 
5.3 Director financiar contabil/sef serviciu contabilitate 
 Avizeaza  referatele de necesitate, certificand existenta creditelor bugetare aprobate cu 

aceasta destinatie ; 
 Avizeaza strategia de contractare ; 
 Avizeaza raportul procedurii de negociere fara publicare prealabila ; 
 Aproba contractele de achizitie intocmite ca urmare a procedurii de negociere ; 
 Aproba notele de comanda care deriva din contractele de achizitie. 
 
5.4 Director medical 
 Aproba strategia de contractare ; 
 Avizeaza raportul procedurii de negociere fara publicare prealabila ; 
 Avizeaza contractele de achizitie intocmite ca urmare a procedurii de negociere  
 
5.5. Birou/ Compartiment/ Serviciu Achizitii  
 Este responsabil cu aplicarea corecta a prezentei proceduri si mentinerea documentelor 

justificative; 
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 Asigura respectarea procedurii in deplina concordanta cu continutul legislatiei  specifice 
aflata in vigoare; 

 Propune masurile ce se vor aplica in caz de nerespectarea prezentei proceduri;   
 Comunica  Managerului masurile propuse pentru corectarea aplicarii prezentei 

proceduri; 
 Certifica prezenta produselor/serviciilor solicitate in programul anual al achizitiilor 

publice, mentionand codul CPV si numarul de ordine al acestora in cadrul programului; 
 Centralizeaza referatele de solicitare produse/servicii ; 
 Intocmeste strategia de contractare  ; 
 Intocmeste invitatii de participare la negociere  in  situatiile in care se impune acesta 

procedura; 
 Intocmesc notele de comanda pentru produsele/servicii /lucrari achizitionate;  
 Respecta legislatia in domeniul achizitiilor de bunuri, servicii si lucrari; 
 Arhivează inregistrarile rezultate. 
 
5.6 Oficiul Juridic 
 Verifica aplicarea masurilor stabilite in legatura cu aplicarea prezentei proceduri. 
 Verifica legalitatea inregistrarilor din care se constituie procedura de achizitie publica si 

le avizeaza, dupa caz, in acest context; 
 
5.7 Comisia de evaluare oferte 
 Participa la sedintele de negociere si evalueaza ofertele depuse 
 Comunica rezultatele evaluarii conducerii si furnizorilor participanti la negociere 
 
 

6. DESCRIEREA ACTIVITATII 
 

6.1 .Generalitati 
 
6.2.1Lista si provenienta documentelor 
 
Date de intrare 

 Strategia anuala a achiziei publice 
 Programul anual al achizitiilor publice ; 
 Referate de necesitate a achizitiei de produse/servicii/lucrari ; 
 Strategia de contractare ; 

 
Date de iesire 

 Documentatie de atribuire  procedura de negociere ; 
 Invitatii de participare, dupa caz 
 Proces verbal deschidere oferte ; procese verbale privind rundele de negocieri ; 
 Raportul procedurii de negociere ; 
 Contracte de achizitii produse/prestari servicii/lucrari-daca este cazul ; 
 Note de comanda  
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6.2.2 Continutul si rolul documentelor Documentele utilizate ca date de intrare contin 
informatii  necesare desfasurarii procedurii de negociere fara publicare prealabila a unui 
anunt de participare, in cadrul Spitalului …. 
 
6.2.3 Circuitul documentelor este reglementat in graficul de circulatie documente, la 
editia si revizia in vigoare. 
 
6.3 Resurse utilizate 
6.3.1. Resurse materiale : calculatoare, retea, acces baza de date, birotica ( dosare, hartie 
xerox, pixuri, capsator, perforator) 
6.3.2. Resurse umane : sef birou/ compartiment/ serviciu achizitii, sef birou/ compartiment/ 
serviciu tehnic achizitii, salariati din cadrul biroului/ compartimentului/ serviciului achizitii . 
6.3.3. Resurse financiare: prevederea in BVC a sumelor necesare asigurarii resurselor 
materiale  
 
6.4 Mod de lucru 
 
6.4.1 Planificarea operatiunilor si actiunilor.  
Inainte de iniţierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor necesare 
incadrarii in acest tip de procedura . Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea 
strategiei de contractare , care devine parte a dosarului achiziţiei publice. 
 
Iniţierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se 
realizează prin transmiterea unei invitaţii de participare la negocieri, insotita de 
documentatia de atribuire,  către mai mulţi operatori economici. 
 
Procedura  de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare se aplica ca 
o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise, a licitaţiei 
restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau a cererii de 
oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente 
imprevizibile şi care nu se datorează sub nici o formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii 
contractante.  
 
Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai 
mare decât cea necesară, pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat 
aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 
 
 Actiunile premergatoare pentru lansarea procedurii de negociere : 
1.verificarea existentei referatului de necesitate cu document conex al actiunii – referat de 
necesitate si nota justificativa privind alegerea procedurii 
2.estimarea valorii contractului cu document conex- nota/referat de estimare; 
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3. intocmirea si aprobarea documentatiei de atribuire insotita de documentatie descriptiva, 
fisa de date si clauze contractuale insotita de nota justificativa dupa caz. 
 
6.4.2. Derularea operatiunilor si actiunilor 
 
6.4.2.1Derularea procedurii de negociere fara publicarea unui anunt de participare : 
Motivele in care atribuirea se face numai catre un operator economic sunt următoarele: 

a) scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau unei 
reprezentaţii artistice unice; 

b) concurenţa lipseşte din motive tehnice; 
c) protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală. 

 
Autoritatea contractantă poate aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunţ de participare în cazul prevăzut mai sus numai dacă, în legătură cu lipsa 
concurentei si protectia drepturilor exclusive nu există o soluţie alternativă sau înlocuitoare 
rezonabilă, cum ar fi utilizarea unor canale de distribuţie alternative pe teritoriul României 
ori în afara acestuia sau achiziţia unor lucrări, produse sau servicii comparabile din punct 
de vedere funcţional, iar absenta concurenţei sau protecţia drepturilor exclusive nu sunt 
rezultatul unei restrângeri artificiale de către autoritatea contractantă a parametrilor 
achiziţiei în vederea viitoarei proceduri de atribuire. Motivele tehnice pot fi generate, de 
asemenea, de cerinţe specifice privind interoperabilitatea care trebuie îndeplinite pentru a 
asigura funcţionarea lucrărilor, produselor sau serviciilor care urmează a fi achiziţionate. 
In cazul necesitatilor urgente, precizate anterior, autoritatea contractantă nu are dreptul de 
a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă 
situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare. 
 
Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice de 
produse într-unul din următoarele cazuri: 

a) atunci când produsele care fac obiectul achiziţiei sunt fabricate exclusiv în scop 
de cercetare ştiinţifică, experimental, de studiu sau de dezvoltare, iar contractul 
de achiziţie publică nu prevede producţia în serie a unor cantităţi ale produsului 
în vederea stabilirii viabilităţii comerciale a acestuia sau recuperarea costurilor 
de cercetare şi dezvoltare; 

b) atunci când este necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor 
cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii 
produselor sau instalaţiilor existente şi numai dacă schimbarea contractantului 
iniţial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achiziţiona produse cu 
caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar conduce la 
incompatibilitate sau la dificultăţi tehnice disproporţionate de utilizare şi 
întreţinere; 
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c) pentru produsele cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri, cum ar fi produsele 
agricole, materiile prime şi bursele de energie, în cazul în care structura 
multilaterală de tranzacţionare reglementată şi supravegheată garantează în 
mod natural preţurile pieţei; 

d) pentru cumpărarea de produse sau servicii în condiţii speciale avantajoase de la 
un operator economic care încetează definitiv activităţile comerciale sau care 
se află într-o procedură de faliment, de concordat preventiv sau într-o 
procedură similară. 

 
Durata contractelor/actelor adiţionale încheiate pentru suplimentarea contractului initial, 
precum şi durata contractelor iniţiale nu pot depăşi, de regulă, trei ani. 
 
Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice de 
servicii atunci când, ca urmare a unui concurs de soluţii, contractul de achiziţii publice de 
servicii urmează să fie atribuit, conform regulilor stabilite în cadrul concursului de soluţii 
respectiv, concurentului câştigător sau unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului 
respectiv; în acest din urmă caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite 
invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători. 
 
Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare atunci când, ulterior atribuirii unui contract de achiziţie 
publică de lucrări sau de servicii, autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze 
lucrări sau servicii noi şi numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: 

 atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii 
constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare prevăzute în contractul 
atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în documentele achiziţiei 
elaborate cu ocazia atribuirii contractului iniţial; 

 valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări sau servicii s-a determinat prin 
luarea în considerare inclusiv a lucrărilor sau serviciilor noi care pot fi 
achiziţionate ulterior; 

 în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului 
iniţial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta 
pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări, respectiv noi servicii, de la 
operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul 
procedurii respective; 

 procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 
este aplicată într-un interval care nu poate depăşi 3 ani de la încheierea 
contractului iniţial 

 

6.4.2.2Raportul procedurii 
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Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi raportul procedurii de atribuire pentru 
fiecare contract de achiziţie publică atribuit sau acord-cadru încheiat, precum şi pentru 
fiecare sistem dinamic de achiziţii lansat. 
 
Raportul procedurii de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele documente/ 
informaţii: 

 denumirea şi adresa autorităţii contractante, obiectul şi valoarea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziţii; 

 dacă este cazul, rezultatele procesului de calificare şi/sau selecţie a 
candidaţilor/ofertanţilor şi/sau reducerea numărului acestora pe parcursul 
procedurii de atribuire; 

 motivele respingerii unei oferte care are un preţ neobişnuit de scăzut; 

 denumirea ofertantului declarat câştigător şi motivele pentru care oferta acestuia 
a fost desemnată câştigătoare; 

 în măsura în care sunt cunoscute, partea/părţile din contractul de achiziţie 
publică/ acordul-cadru pe care ofertantul declarat câştigător intenţionează să 
o/le subcontracteze unor terţi şi denumirea subcontractanţilor; 

 justificarea motivelor privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul aplicării 
procedurilor de negociere competitivă, dialog competitiv sau negociere fără 
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; 
justificarea motivelor pentru care autoritatea contractantă a decis anularea 
procedurii de atribuire; 

 atunci când este cazul, motivele pentru care au fost folosite alte mijloace de 
comunicare decât cele electronice pentru depunerea ofertelor; 

 atunci când este cazul, conflictele de interese identificate şi măsurile luate în 
acest sens. 

 
Raportul procedurii de atribuire sau orice elemente importante din cuprinsul acestuia vor fi 
comunicate Comisiei Europene sau autorităţilor şi instituţiilor publice competente, la 
solicitarea acestora. 
  

6.4.2.3 Dosarul achizitiei publice 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice pentru fiecare 
contract de achiziţie publică/acord-cadru încheiat. 

 Termen de pastrare :Dosarul achiziţiei publice se păstrează atât timp cât contractul 
de achiziţie publică/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani 
de la data încetării contractului respectiv.In cazul anulării procedurii de atribuire, 
dosarul se păstrează cel puţin 5 ani de la data anulării respectivei proceduri. 

 Caracter public :Ulterior finalizării procedurii de atribuire, dosarul achiziţiei publice are 
caracter de document public. 

 Accesul la dosarul achizitiei publice: se realizează cu respectarea termenelor şi 
procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de 
interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii 
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sunt confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, 
potrivit legii. 

 Exceptie : după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea 
contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi 
o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui 
ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum şi la informaţiile din 
cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice şi/sau financiare care nu au 
fost declarate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un 
drept de proprietate intelectuală. 

 Continutul dosarului achizitiei publice:Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă 
documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de 
atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele: 

a) strategia de contractare; 
b) anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este 

cazul; 
c) anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare; 
d) erata, dacă este cazul; 
e) documentaţia de atribuire; 
f) documentaţia de concurs, dacă este cazul; 
g) decizia/dispoziţia/ordinul de numire a comisiei de evaluare şi, după caz, a 

experţilor cooptaţi; 
h) declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate; 
i) procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, dacă este cazul; 
j) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire; 
k) DUAE şi documentele de calificare, atunci când acestea au fost solicitate; 
l) solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea 

contractantă; 
m) raportul intermediar privind selecţia candidaţilor, dacă este cazul; 
n) procesele-verbale de evaluare, negociere, dialog, după caz; 
o) raportul procedurii de atribuire, precum şi anexele la acesta; 
p) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii; 
q) contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate, şi, după caz, actele 

adiţionale; 
r) dacă este cazul, contractele atribuite în temeiul unui acord-cadru; 
s) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare; 
t) ş) dacă este cazul, contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, 

însoţite de deciziile motivate pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor; 

u) hotărâri ale instanţelor de judecată referitoare la procedura de atribuire; 
v) ţ) documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea 

obligaţiilor contractuale de către contractant; 
w) u) dacă este cazul, decizia de anulare a procedurii de atribuire. 
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Utillizare mijloace electronice :Daca se aplica procedurile de atribuire prin utilizarea 
mijloacelor electronice de comunicare, se utilizează un sistem dinamic sau o licitaţie 
electronică, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura arhivarea documentelor care 
fac parte din dosarul achiziţiei publice potrivit legii privind arhivarea documentelor în formă 
electronică.In cazul procedurilor desfăşurate integral prin mijloace electronice, trasabilitatea 
acţiunilor aferente atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru este asigurată 
implicit de SEAP. 
 

6.4.2.4 Contractul de achizitie publica 
Contractul de achiziţie publică/acordul-cadru are cel puţin următoarele anexe, ca parte 
integrantă: 

 caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la 
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare; 

 oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din 
perioada de evaluare; 

 garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; 

 angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul; 

 contractele cu subcontractanţii, în măsura în care în contractul de achiziţie 
publică/acordul-cadru este reglementat un mecanism de efectuare a plăţilor directe 
către subcontractanţi; 

 acordul de asociere, dacă este cazul. 
In cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, se 
constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund 
cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 
 
6.4.2.5 Finalizarea contractului de achiziţie publică 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin 
informaţii referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale 
de către contractant/contractant asociat şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, după 
cum urmează: 

 pentru contractele de furnizare atribuite printr-o procedură de atribuire: în 
termen de 14 zile de la data finalizării livrării produselor care fac obiectul 
respectivului contract/contract subsecvent şi, suplimentar, în termen de 14 zile de 
la data expirării perioadei de garanţie tehnică a produselor în cauză; 

 pentru contractele de servicii atribuite printr-o procedură de atribuire, altele 
decât contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data finalizării 
prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract/contract subsecvent; 

  pentru contractele de servicii de proiectare atribuite printr-o procedură de 
atribuire: în termen de 14 zile de la data finalizării prestării serviciilor care fac 
obiectul respectivului contract/contract subsecvent şi, suplimentar, în termen de 14 
zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
proiectate; 
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  pentru contractele de servicii de supervizare a lucrărilor/dirigenţie de şantier, 
în termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea 
duratei de garanţie acordată lucrării în cauză; 

  pentru contractele de lucrări atribuite printr-o procedură de atribuire: în termen 
de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de 
recepţie finală a lucrărilor, întocmit la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor în 
cauză. 

 Autoritatea contractantă are următoarele obligaţii: 

 să elibereze un exemplar al documentului constatator contractantului; 

 să păstreze un exemplar la dosarul achiziţiei publice. 
Documentele constatatoare emise de către autoritatea contractantă se publică în SEAP, 
după expirarea termenelor de contestare prevăzute de lege. 
 
6.4.2.5  Elementele specifice in derularea activitatilor, definitorii pentru prezenta 
procedura, care se regasesc numai la Spitalul... 
... 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.3 Valorificarea rezultatelor 
Procedura de negociere fara publicare prealabila ajuta la rezolvarea situatiilor de urgenta 
care intervin in cadrul procesului de aprovizionare, precum si cele care presupun conditii  
deosebite in vederea asigurarii continuitatii activitatii Spitalului …. 
Respectarea etapelor si pastrarea documentelor asociate prezentei proceduri de achizitie, 
reduce ciclul de perfectare a dosarului achiziţiei publice, faciliteaza un acces rapid la 
documente in vederea imbunatatirii executiei si, mai ales, ajuta la realizarea optima a 
conformitatii cu reglementarile interne si externe ale unitatii.  
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7. INREGISTRARI, ARHIVARI 
 

Nr.  
crt 

Denumirea  
inregistrarii/ 
formularului 

Elaborator 
Aproba/ 
avizeaza 

Numar 
de 
exempl
are 

Difuzare 

Arhivare Alte 
ele
me
nte 

Loc 
Perioad
a  

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. 
Referate de 
aprobare achizitie 
in caz de urgenta 

Birou/ 
Compartiment/ 
Serviciu Achizitii 
 

Manager/ 
Director 
financiar/ 
Director 
medical 

1 

 
Birou/ 
Compartiment/ 
Serviciu 
Achizitii 
 

Birou/ 
Comp./ 
Serviciu 
Achizitii 
 

Conform 
nomencl
ator 
arhivistic 

 

2 

Nota justificativa 
privind 
organizarea 
negocierii 

Birou/ 
Compartiment/ 
Serviciu Achizitii 
 

Manager/ 
Director 
financiar/ 
Director 
medical 

1 

 
Birou/ 
Compartiment/ 
Serviciu 
Achizitii 
 

 
Birou/ 
Comp./ 
Serviciu 
Achizitii 
 

Conform 
nomencl
ator 
arhivistic 

 

 
 
 
8. ANEXE 

 

Anexa 1: Lista de difuzare in vederea implementarii pe toate sectoarele de activitate 
conform organigramei in vigoare 

Anexa 2: Matricea responsabilitatilor din prezentul proces documentat (optional) 
Anexa 3: Harta procesuala/ schema logica a prezentului proces documentat (optional)  


