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ORDINUL  nr. 509 din 14 septembrie 2011 

privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie 

 

 

 

 

    ART. 1 

    (1) Criteriile de calificare şi selecţie stabilite de autoritatea contractantă trebuie să aibă 

legătură concretă cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, iar nivelul cerinţelor minime 

solicitate prin documentaţia de atribuire, precum şi documentele care probează îndeplinirea lor se 

vor limita numai la cele strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului. 

    (2) Stabilirea cerinţelor minime de calificare şi selecţie rămâne la latitudinea autorităţii 

contractante, aceasta având obligaţia de a ţine cont de complexitatea, volumul, durata, valoarea şi 

natura contractului de achiziţie publică care urmează a fi încheiat. 

    (3) În sensul alin. (1), nu se vor impune condiţii ce nu prezintă relevanţă sau sunt 

disproporţionate în raport cu ceea ce urmează a se achiziţiona. 

    (4) Atunci când stabileşte termenele-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor, autoritatea 

contractantă va asigura operatorilor economici perioade de timp suficient de mari pentru 

pregătirea acestora. 

    (5) Pentru exemplificarea prevederilor alin. (1) a fost elaborată anexa nr. 1. 

    ART. 2 

    (1) Reducerea termenelor-limită de depunere a ofertelor, aferente procedurilor de licitaţie 

deschisă şi restrânsă, ca urmare a transmiterii unui anunţ de intenţie, este posibilă numai în 

măsura în care se respectă condiţiile impuse de lege şi numai dacă la nivelul acestuia se regăsesc 

toate cerinţele minime de calificare şi selecţie solicitate de autoritatea contractantă pentru acea 

procedură, cerinţe minime ce se vor regăsi în mod obligatoriu şi în viitorul anunţ de participare. 

    (2) În cazul criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", 

în cuprinsul anunţului de intenţie se vor detalia şi factorii de evaluare, în măsura în care aceştia 

se cunosc la momentul transmiterii anunţului respectiv. 

    (3) Reducerea de termen este posibilă numai în măsura în care criteriile de calificare şi 

selecţie, precum şi criteriul de atribuire publicate la nivelul anunţului de intenţie se regăsesc şi în 

anunţul de participare. 

    ART. 3 

    În vederea accelerării procedurilor de licitaţie restrânsă, respectiv negociere cu publicarea 

prealabilă a unui anunţ de participare, există obligaţia încărcării în sistemul electronic a unei 

justificări menite să susţină situaţia de urgenţă ce impune reducerea termenelor în cauză, situaţie 

de urgenţă ce nu a fost generată de o acţiune sau inacţiune a autorităţii contractante. 

    ART. 4 

    (1) Autoritatea contractantă, în vederea desemnării câştigătorului/câştigătorilor procedurii de 

atribuire, va avea în vedere două aspecte distincte: 

    a) criteriile de calificare şi selecţie, din care rezultă capacitatea ofertantului ca firmă, 

organism, entitate juridică de a duce la îndeplinire viitorul contract; 

    b) factorii de evaluare, care, în cazul criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasă din 

punct de vedere economic", evidenţiază avantajele fiecărei propuneri tehnice şi financiare. 

    (2) În sensul exemplificării prevederilor alin. (1) au fost elaborate anexele nr. 2 şi 3. 
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    ART. 5 

    (1) Operatorii economici se pot implica în paralel în derularea mai multor proceduri de 

atribuire, considerent ce va obliga autorităţile contractante să solicite şi să permită depunerea 

documentelor în oricare dintre formele: 

    - original; 

    - copie legalizată; 

    - copie lizibilă cu menţiunea "conform cu originalul". 

    (2) Vor putea fi solicitate în formă originală acele acte emise de societăţi de asigurări, societăţi 

bancare sau alte instituţii financiare acreditate, acte ce nu pot fi emise, şi, implicit, folosite decât 

în scopul demonstrării anumitor cerinţe legate de procedura de atribuire pentru care au fost 

solicitate. 

    (3) Toate documentele întocmite/emise de către candidat/ofertant cu scopul participării la 

procedurile iniţiate în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică se vor prezenta în 

original, inclusiv angajamentul ferm al terţului/terţilor susţinător(i). 

    ART. 6 

    Autoritatea contractantă va prevedea în documentaţia de atribuire, pentru situaţia participării la 

procedură cu ofertă comună, care dintre criteriile de calificare şi selecţie urmează a fi îndeplinite 

de fiecare dintre ofertanţii asociaţi, precum şi cele care pot fi îndeplinite doar de către aceia care 

urmează a executa acele părţi din contract avute în vedere la stabilirea criteriilor de calificare. 

    ART. 7 

    (1) În cazul în care se impune, la criteriul de calificare "capacitatea de exercitare a activităţii 

profesionale", autorizarea Autorităţii Feroviare Române (AFER), Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, 

Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) etc. pentru entităţi juridice, în cazul 

unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, cerinţa este considerată îndeplinită 

dacă unul dintre asociaţi - respectiv subcontractantul, dacă este cazul - deţine autorizarea 

solicitată şi numai cu condiţia ca acesta să execute integral partea din contract pentru care este 

solicitată autorizarea respectivă. 

    (2) Terţul nu poate susţine, prin prezentarea unei astfel de autorizaţii, un operator economic 

ofertant, din considerentul că acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, 

nefiind o resursă transferabilă. 

    ART. 8 

    (1) În cazul în care se impune, la criteriul de calificare "capacitatea tehnică şi/sau 

profesională", autorizarea AFER, ANR, ISCIR etc. pentru personalul implicat, îndeplinirea 

cerinţei se poate demonstra prin luarea în calcul a resurselor tuturor membrilor unui grup ce 

depune ofertă comună sau pe cele ale subcontractantului, cu condiţia ca cel care dispune de 

resursele umane autorizate să realizeze partea din contract pentru care se impun autorizările 

solicitate. 

    (2) Terţul poate susţine un operator economic prin punerea la dispoziţia sa a resurselor 

umane/tehnice autorizate cu care se va realiza ulterior partea din contract pentru care aceste 

autorizări se impun. 

    ART. 9 

    (1) Cerinţele referitoare la obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca 

fiind îndeplinite în măsura în care operatorii economici prezintă înlesniri la plată de genul 

eşalonărilor sau compensărilor, aprobate de către organele competente în domeniu. 
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    (2) Raportarea se va face la inexistenţa datoriilor faţă de bugetul general consolidat, la o dată 

corelată cu termenul legal al scadenţei de plată şi nu la termenul de valabilitate al documentului 

la data depunerii sau deschiderii ofertelor. 

    (3) În situaţiile de la art. 11 alin. (4) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru 

aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 

publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă va lua în 

considerare, la verificarea îndeplinirii cerinţei de calificare privind plata de către ofertant a 

impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, atât declaraţia pe propria răspundere 

prin care se confirmă îndeplinirea cerinţei, cât şi acele certificate de atestare fiscală prezentate de 

ofertant în urma solicitării primite din partea autorităţii contractante, chiar dacă acestea sunt 

emise de autorităţile competente ulterior datei de deschidere a ofertelor şi, eventual, atestă lipsa 

datoriilor ulterior respectivei date. 

    ART. 10 

    Autorităţile contractante nu vor solicita cerinţe de calificare şi selecţie precum: ISO OHSAS 

18001:1999 - sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, respectiv certificat 

SA 8000. 

    ART. 11 

    (1) În cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică pentru care sunt aplicabile prevederile 

art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

sau în cazurile prevăzute la art. 122 lit. j), respectiv art. 252 lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile 

contractante vor stabili atât cuantumul garanţiei de participare, cât şi criteriile de calificare şi 

selecţie prin raportare la valoarea estimată a contractului ce urmează a fi încheiat şi nu la 

valoarea estimată totală, ce ţine seama şi de eventualele suplimentări. 

    (2) În aceste situaţii autorităţile contractante au obligaţia ca în momentul completării 

invitaţiei/anunţului de participare să menţioneze atât valoarea estimată totală, cât şi pe cea a 

contractului iniţial. 

    ART. 12 

    Solicitarea unei cerinţe minime de calificare şi selecţie referitoare la prezentarea unui contract 

similar de furnizare/prestare/execuţie, semnat/încheiat şi/sau început în ultimii 3, respectiv 5 ani, 

devine restrictivă din considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să fi 

semnat/încheiat şi/sau să fi început un astfel de contract în urmă cu mai mult de 3 sau 5 ani, dar 

să poată prezenta experienţa similară realizată în perioada solicitată. 

    ART. 13 

    (1) Prin formula "servicii duse la bun sfârşit" se înţeleg: 

    - servicii recepţionate parţial; 

    - servicii recepţionate la sfârşitul prestării (sfârşitul prestării nu presupune expirarea perioadei 

de garanţie). 

    (2) În condiţiile în care autoritatea contractantă utilizează în mod exclusiv formula "servicii 

duse la bun sfârşit", aceasta are obligaţia de a accepta şi de a considera cerinţa îndeplinită dacă 

operatorul economic prezintă ca experienţă similară oricare variantă din cele de la alin. (1). 
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    ART. 14 

    (1) Prin formulele "lucrări executate şi duse la bun sfârşit" şi "contract de lucrări finalizat" se 

înţelege: 

    - lucrări recepţionate parţial care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie parţială; sau 

    - lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau 

    - lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală. 

    (2) În condiţiile în care autoritatea contractantă utilizează în mod exclusiv formula 

"prezentarea unui contract de lucrări finalizat", respectiv "lucrare executată şi dusă la bun 

sfârşit", va avea obligaţia de a accepta şi de a considera cerinţa îndeplinită dacă operatorul 

economic prezintă ca experienţă similară oricare din variantele prevăzute la alin. (1). 

    ART. 15 

    Abordarea cu privire la cerinţele de calificare şi selecţie nu este exhaustivă, ANRMAP 

rezervându-şi dreptul de a opera completări şi modificări ulterioare prezentului ordin în măsura 

în care aceasta se impune. 

    ART. 16 

    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

    ART. 17 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 

 

 

    ANEXA 3 

 

SOLICITĂRI 

eronat impuse operatorilor economici de către 

autorităţile contractante în privinţa criteriilor 

de calificare şi selecţie, a factorilor de evaluare, 

a cerinţelor de natură tehnică ale caietului de sarcini 

 

 

    1. Exemplu de cerinţă a caietului de sarcini ce în mod greşit este asimilată unei cerinţe de 

calificare şi selecţie: 

    În privinţa standardelor de asigurare a calităţii, autorităţile contractante pot solicita, în vederea 

calificării şi selecţiei operatorilor economici, potrivit dispoziţiilor art. 191-196 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

fără a se limita exclusiv la cele prezentate, standarde precum: ISO 9001 în domeniul calităţii sau 

echivalent; ISO 14001 pentru sistemul de management de mediu sau echivalent etc. 
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    Standardele de genul ISO 19752 pentru măsurarea capacităţii cartuşelor de toner monocrom 

sau echivalent, ISO 19758 pentru măsurarea capacităţii cartuşelor de toner color sau echivalent, 

eliberate de organisme acreditate în domeniu, precum şi altele asemenea, nu sunt standarde 

generice care să fie raportate la capacitatea operatorului economic de a îndeplini contractul (aşa 

cum sunt, spre exemplu, standardele din familia ISO 9000), ci sunt standarde care certifică faptul 

că produsul care va fi achiziţionat respectă nivelul de calitate stabilit prin acestea, fiind solicitate 

în vederea acoperirii necesităţilor autorităţii contractante. 

    Prin urmare, solicitarea prezentării standardelor de genul ISO 19752, ISO 19758 drept cerinţe 

de calificare la nivelul fişei de date a achiziţiei este eronată, aceste standarde reprezentând 

cerinţe ce se pot regăsi în prevederile caietului de sarcini, solicitarea acestora fiind reglementată 

în conformitate cu art. 35 şi 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

    2. Exemplu de cerinţă de calificare şi selecţie frecvent apreciată ca factor de evaluare: 

    Răspândirea staţiilor de alimentare cu combustibil în teritoriu (gradul de acoperire, numărul de 

staţii din teritoriu) nu reprezintă un factor de evaluare care să poată fi punctat, având legătură 

directă cu capacitatea operatorului economic de a face faţă viitorului contract, şi nu cu oferta 

prezentată, fiind prin urmare un criteriu de calificare şi selecţie. 

    De asemenea, experienţa experţilor sau numărul de proiecte realizate reprezintă cerinţe 

minime de calificare şi selecţie, nu factori de evaluare. 

    Solicitarea mostrelor este strâns legată de etapa calificării şi selecţiei candidaţilor/ofertanţilor, 

neputând fi un factor de evaluare; numai parametrii calitativi/tehnici ai ofertei pot fi factori de 

evaluare. 

    3. Exemplu de cerinţă minimă de calificare şi selecţie eronat solicitată: 

    "Programul calităţii aferent lucrării", "Planul de management al mediului", respectiv "Planul 

de securitate şi sănătate în muncă" se întocmesc prin raportare la obiectul specific al contractului 

ce urmează a fi atribuit, în vederea atingerii obiectivelor privind calitatea pentru o anumită 

lucrare sau construcţie şi nu pot fi solicitate drept cerinţe de calificare. 
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