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 Denumire actiune Perioada Responsabil 

Organizarea  achiziţiei* 

 

15 martie-21 aprilie 
2017 

Verificare si avizare de 
catre CRFIR Constanta 

1. Strategia anuală și Programul anual al 
achizițiilor publice; 

  

2.Programul de achiziții pentru proiect;   

3.Nota justificativă de estimare a valorii 
contractului va conţine informaţii de natură a 
permite identificarea clară a modului în care a 
fost stabilită această valoare - se va atașa baza 
de calcul pe baza valorilor cuprinse în devizul 
proiectului;  

  

4.Nota justificativă de stabilire a tipului de 
procedură; 

  

5. Draft-ul anunțului de participare   

6.Documentația de atribuire:   

6.1 Fișa de date și formularele anexă, conform 
modelelor specifice fiecarui tip de investiție, 
inclusiv modelul de contract și DUAE; 

  

6.2  Caietul de sarcini/ Specificațiile tehnice;   

7. Proiectul tehnic;   

8. Alte documente.   



Publicare in SEAP a achizitiei 25 mai- 

2017 

AVIZ Agentia Nationala 
a Achizitiilor Publice  

Echipa implementare 
proiect 

Depunere oferte  26 mai-14 iunie 2017 Operatorii economici 

Selectie si evaluare oferte evaluarea ofertelor 
în conformitate cu prevederile legislației în 
vigoare.  

15 iunie -15 iulie 2017 Comisia de evaluare 

Declarare ofertant castigator* 20 iulie 2017 Comisia de evaluare 

Verificare si avizare documentele aferente 
comisiei de evaluare și procesului de 
evaluare* 

20-30 iulie 2017 Verificare si avizare de 
catre CRFIR Constanta 

1. Actul administrativ de numire a comisiei de 
evaluare 

  

2.Nota justificativă privind cooptarea de experţi 
externi în comisia de evaluare (dacă e cazul) 

  

3. Declaraţiile de confidenţialitate și 
imparţialitate date de componenţii comisiei de 
evaluare în ziua deschiderii ofertelor 

  

4. CV-urile datate și semnate de componenţii 
comisiei de evaluare 

  

5. Ofertele în formatul descărcat de pe SEAP   

6. Solicitările de clarificari și răspunsurile la 
acestea (dacă este cazul) 

  

7.Rapoartele expertilor cooptati (dacă este cazul)   

8. Lista de verificare a conflictului de interese și 
incompatibilități 

  

9. Raportul observatorilor ANAP (dacă este 
cazul) 

  

10. Draftul de Raport al procedurii    

11. Documentele publicate pe SEAP  aferente 
etapei I (invitația de participare, Fișa de date a 
achiziției, clarificările și răspunsurile la acestea, 
etc ) –  

 

  

12. Alte documente   



   

Verificare si avizare Raportul procedurii, 
Contractul și documentele conexe 

20-30 iulie 2017 Verificare si avizare de 
catre CRFIR Constanta 

1.Raportul procedurii   

2.Comunicările privind rezultatul procedurii   

3. Contestațiile și rezolvarea acestora (dacă este 
cazul) 

  

4. Contractul de achiziție (înregistrat, datat şi 
semnat de părţi) 

  

5. Contractele de subcontractare datate si 
semnate de părți 

  

6. Documentele suport indicate în fișa de date a 
achiziției, în vederea probării celor asumate 
prin DUAE. 

  

7. Dovada comunicărilor privind rezultatul 
procedurii către toți ofertanții 

  

8. Garanţia de bună execuție constituită conform 
cerințelor din invitaţia de participare/Fișa de date   

  

 Executare  contract lucrari de 
modernizare drumuri  

august-
decembrie  2017 

Primaria  

Valea Rimnicului 
	

Nota		

 Autoritatea contractanta (Primaria) nu poate trece la o etapa ulterioară, fără primirea 
avizului favorabil de la CRFIR pentru etapa anterioară. 

 Încheierea contractului înaintea primirii avizului favorabil din partea AFIR de către 
autoritatea contractantă, se face pe proprie răspundere. 

 Autoritatea contractanta poate prelungi această perioadă în conformitate cu 
prevederile Art. 214 din Legea nr. 98/2016.(legea achizitiilor publice) 

 

 

Primar , 

ing Marian Galbenu 

 

	


