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Prezentul anunț vizează asigurarea transparenței prealabile voluntare, 
astfel cum se menționează la articolul 2d alineatul (4) din Directivele 
89/665/CEE şi 92/13/CEE privind căile de atac şi la articolul 60 alineatul (4) 
din Directiva 2009/81/CE.

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese

Denumire oficială: Număr naţional de înregistrare: 2

Adresă:

Localitate: Cod NUTS: Cod poștal: Țară:

Persoană de contact: Telefon:

E-mail: Fax:

Adresă (adrese) internet
Adresa principală: (URL)
Adresa profilului cumpărătorului: (URL)

I.4) Tipul autorității contractante (în cazul unui anunț publicat de o autoritate contractantă)

◯ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv 
subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

◯ Agenţie/birou naţional sau federal
◯ Autoritate regională sau locală

◯ Agenţie/birou regional sau local
◯ Organism de drept public
◯ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie internaţională
◯ Alt tip:

I.5) Activitate principală  (în cazul unui anunț publicat de o autoritate contractantă) 

◯ Servicii publice generale
◯ Apărare
◯ Ordine și siguranţă publică
◯ Mediu
◯ Afaceri economice și financiare
◯ Sănătate 

◯ Locuinţe și facilităţi pentru comunitate
◯ Protecţie socială
◯ Recreere, cultură și religie
◯ Educaţie
◯ Altă activitate:

I.6) Activitate principală  (în cazul unui anunț publicat de o entitate contractantă)

◯ Producere, transport și distribuţie de gaz și de energie termică
◯ Electricitate 
◯ Extragerea gazelor şi petrolului
◯ Prospectare și extragere a cărbunelui și a altor combustibili solizi
◯ Apă
◯ Servicii poștale

◯ Servicii feroviare 
◯ Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz
◯ Activităţi portuare
◯ Activităţi aeroportuare
◯ Altă activitate:

Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Informaţii și formulare online: http://simap.ted.europa.eu
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Secțiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziției
II.1.1) Titlu: Număr de referinţă: 2

II.1.2) Cod CPV principal:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Cod CPV suplimentar: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Tipul contractului   ◯  Lucrări    ◯ Produse    ◯  Servicii

II.1.4) Descriere succintă:

II.1.6) Informații privind loturile

Contractul este împărţit în loturi   ◯ da    ◯ nu

II.1.7) Valoarea totală a achiziției (fără TVA)

Valoare:   [                  ] (A se indica valoarea totală a achiziției. Pentru informații despre contractele individuale, a se utiliza secțiunea V)
sau
Oferta cea mai scăzută:  [                  ]  /  Cea mai ridicată ofertă:  [                  ]  luată în considerare

Monedă:   [    ][    ][    ]

(în cazul acordurilor-cadru – valoarea maximă totală pentru întreaga durată a acestora)
(în cazul contractelor bazate pe acorduri-cadru, dacă este cazul – valoarea contractului (contractelor) care nu a (au) fost inclus(e) în anunțurile 
anterioare de atribuire a contractelor)

 
II.2) Descriere 1

II.2.1) Titlu: 2 Lot nr.: 2

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e) 2

Cod CPV principal: 1 [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Cod CPV suplimentar: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Locul principal de executare:

II.2.4) Descrierea achiziției publice:
(natura şi cantitatea lucrărilor, produselor sau serviciilor)

II.2.5) Criterii de atribuire 8

(Directiva 2014/24/UE / Directiva 2014/25/UE)
⃞ Criteriu privind calitatea  – Nume: / Pondere: 1, 2, 20

◯ Criteriu privind costul  – Nume: / Pondere: 1, 20

◯ Preţul – Pondere: 21

(Directiva 2014/23/UE)
Criteriu: 1 (criteriile de atribuire trebuie indicate în ordinea descrescătoare a importanței)

(Directiva 2009/81/CE)
◯ Cel mai mic preţ
◯ Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește

Criteriu:  / Pondere: 1

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opţiuni   ◯ da   ◯ nu       Descrierea opţiunilor:

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene   ◯ da   ◯ nu

Identificarea proiectului:

II.2.14) Informații suplimentare:
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Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii (completați anexa D)

◯ Procedură negociată fără publicare prealabilă (în conformitate cu articolul 32 din Directiva 2014/24/UE)
◯ Procedură negociată fără o invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare (în conformitate cu articolul 50 din Directiva 2014/25/

UE)
◯ Procedură negociată fără publicarea unui anunţ de participare (în conformitate cu articolul 28 din Directiva 2009/81/CE)
◯ Atribuirea unei concesiuni fără publicarea prealabilă a unui anunţ de concesionare (în conformitate cu articolul 31 alineatele (4) şi (5) din 

Directiva 2014/23/UE)
◯ Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

în cazurile enumerate mai jos (a se completa punctul 2 din anexa D)

IV.1.3) Informații privind acordul-cadru

⃞ Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru

IV.1.8)  Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice  ◯ da   ◯ nu

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură 2

Numărul anunţului în JO S:  [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]
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Secțiunea V: Atribuirea contractului/concesiunii 1

Contract nr.:  [        ]        Lot nr.: 2 [        ]        Titlu:

V.2) Atribuirea contractului/concesiunii

V.2.1) Data încheierii contractului/deciziei de atribuire a concesiunii: (zz/ll/aaaa)

V.2.2) Informații privind ofertele

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici   ◯ da   ◯ nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului/concesionarului 1

Denumire oficială: Număr naţional de înregistrare: 2

Adresă:

Localitate: Cod NUTS: Cod poștal: Țară:

E-mail: Telefon:

Adresă internet: (URL) Fax:

Contractantul/concesionarul va fi un IMM   ◯ da   ◯ nu  (IMM – astfel cum se definește în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei)

V.2.4) Informații privind valoarea contractului/lotului/concesiunii  (fără TVA)

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului/concesiunii: 2  [                      ] 

Valoarea totală a contractului/lotului/concesiunii:   [                      ] 
sau
Oferta cea mai scăzută  [                      ]  /  Cea mai ridicată ofertă  [                      ]  luată în considerare

Monedă:  [    ][    ][    ]

în cazul acordurilor-cadru – valoarea maximă totală pentru acest lot
în cazul contractelor bazate pe acorduri-cadru, dacă este cazul – valoarea contractului (contractelor) pentru acest lot care nu a (au) fost inclus(e) 
în anunţurile anterioare de atribuire a contractelor

V.2.5) Informații privind subcontractarea 8

⃞ Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului/lotului/concesiunii

Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi 4

Valoare fără TVA:  [                      ]    Monedă:  [    ][    ][    ]
Procent:  [        ] %

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

(Numai în cazul unui anunț care intră sub incidența Directivei 2009/81/CE)

⃞ Toate subcontractele sau anumite subcontracte vor fi atribuite printr-o procedură competitivă (a se vedea titlul III din Directiva 2009/81/CE)
⃞ Un procent din contract va fi subcontractat printr-o procedură competitivă (a se vedea titlul III din Directiva 2009/81/CE) 

Procentajul minim: [        ]  /  Procentajul maxim: [        ]
(Procentul maxim nu poate depăși 30 % din valoarea contractului)
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Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3) Informații suplimentare: 2

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluționare a contestațiilor

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate: Cod poștal: Țară:

E-mail: Telefon:

Adresă internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere 2

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate: Cod poștal: Țară:

E-mail: Telefon:

Adresă internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de contestare 2

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate: Cod poștal: Țară:

E-mail: Telefon:

Adresă internet: (URL) Fax:

VI.5) Data expedierii prezentului anunț: (zz/ll/aaaa)

Autorității contractante/entității contractante îi revine responsabilitatea de a asigura conformitatea cu legislația Uniunii Europene şi cu orice lege 
aplicabilă.

1 a se repeta de câte ori este necesar
2 dacă este cazul
4 dacă aceste informații sunt cunoscute
8 informații opționale
20 în loc de pondere se poate specifica importanța
21 în loc de pondere se poate specifica importanța; în cazul în care prețul este singurul criteriu de atribuire, ponderea nu se utilizează
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Anexa D1 – Achiziții publice generale

Justificarea atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitații la o procedură 
concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2014/24/UE
(selectați opțiunea relevantă şi prezentați o explicație)

◯ 1. Justificarea alegerii procedurii negociate fără publicarea prealabilă a unei invitații la o procedură concurențială de ofertare în 
conformitate cu articolul 32 din Directiva 2014/24/UE

⃞ Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la

◯ o procedură deschisă
◯ o procedură restrânsă

⃞ Produsele în cauză sunt fabricate exclusiv în scopuri de cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare în condiţiile prevăzute de directivă 
(numai pentru bunuri)

⃞ Lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de un anumit operator economic pentru următorul motiv:

◯ absenţa concurenţei pentru motive tehnice
◯ scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau reprezentaţii artistice unice
◯ protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală

⃞ Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile 
stricte prevăzute de directivă

⃞ Livrări suplimentare efectuate de furnizorul iniţial comandate în condiţiile stricte prevăzute de directivă

⃞ Lucrări/servicii noi, constituind o repetare a lucrărilor/serviciilor existente și solicitate în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de 
directivă

⃞ Contract de servicii care va fi atribuit câştigătorului sau unuia dintre câştigători conform regulilor unui concurs de proiecte

⃞ Achiziţie de produse cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri

⃞ Cumpărarea de produse sau servicii în condiţii deosebit de avantajoase

◯ de la un furnizor care își încetează definitiv activităţile comerciale
◯ de la lichidatorul dintr-o procedură de insolvenţă, un concordat preventiv sau o procedură de aceeaşi natură prevăzută în legislaţia sau 

reglementările naţionale

◯ 2. Alte justificări ale atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitații la o procedură concurențială de ofertare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

⃞ Achiziţia nu se încadrează în domeniul de aplicare al directivei

3. Explicație

A se explica, clar şi pe larg, de ce atribuirea contractului fără publicare prealabilă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este legală, prezentând 
faptele relevante şi, după caz, concluziile legii în conformitate cu directiva:  (maximum 500 de cuvinte)
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Anexa D2 – Utilități

Justificarea atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitații la o procedură 
concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2014/25/UE
(selectați opțiunea relevantă şi prezentați o explicație)

◯ 1. Justificarea alegerii procedurii negociate fără publicarea prealabilă a unei invitații la o procedură concurențială de ofertare în 
conformitate cu articolul 50 din Directiva 2014/25/UE

⃞ Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare corespunzătoare primită ca răspuns la o invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială 
de ofertare

⃞ Contractul vizează exclusiv cercetarea, experimentarea, studiul sau dezvoltarea în condiţiile prevăzute de directivă

⃞ Lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de un anumit operator economic pentru următorul motiv:

◯ absenţa concurenţei pentru motive tehnice
◯ scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau reprezentaţii artistice unice
◯ protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală

⃞ Situaţie de urgenţă extremă survenită în urma unor evenimente care nu puteau fi prevăzute de entitatea contractantă, în conformitate cu 
condiţiile stricte stabilite de directivă

⃞ Livrări suplimentare efectuate de furnizorul iniţial comandate în condiţiile stricte prevăzute de directivă

⃞ Lucrări/servicii noi, constituind o repetare a lucrărilor/serviciilor existente și solicitate în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de 
directivă

⃞ Contract de servicii care va fi atribuit câştigătorului sau unuia dintre câştigători conform regulilor unui concurs de proiecte

⃞ Achiziţie de produse cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri

⃞ Cumpărarea de produse sau servicii în condiţii deosebit de avantajoase

◯ de la un furnizor care își încetează definitiv activităţile comerciale
◯ de la lichidatorul dintr-o procedură de insolvenţă, un concordat preventiv sau o procedură de aceeaşi natură prevăzută în legislaţia sau 

reglementările naţionale

⃞ Achiziţionare avantajoasă profitând de o oportunitate deosebit de avantajoasă disponibilă pentru o perioadă foarte scurtă de timp la un 
preţ considerabil mai mic decât preţurile pieţei

◯ 2. Alte justificări ale atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitații la o procedură concurențială de ofertare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

⃞ Achiziţia nu se încadrează în domeniul de aplicare al directivei

3. Explicație

A se explica, clar şi pe larg, de ce atribuirea contractului fără publicare prealabilă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este legală, prezentând 
faptele relevante şi, după caz, concluziile legii în conformitate cu directiva:  (maximum 500 de cuvinte)
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Anexa D3 – Apărare și securitate

Justificarea atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitații la o procedură 
concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2009/81/CE
(selectați opțiunea relevantă şi prezentați o explicație)

◯ 1. Justificarea alegerii procedurii negociate fără publicarea unei invitații la o procedură concurențială de ofertare în conformitate cu 
articolul 28 din Directiva 2009/81/CE

⃞ Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la

◯ o procedură restrânsă
◯ o procedură de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare
◯ dialogul competitiv

⃞ Contractul se referă la servicii de cercetare și dezvoltare, altele decât cele menţionate la articolul 13 din Directiva 2009/81/CE (numai pentru 
servicii și bunuri)

⃞ Produsele în cauză sunt fabricate exclusiv în scopuri de cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare în condiţiile prevăzute de directivă 
(numai pentru servicii și bunuri)

⃞ Toate ofertele transmise pentru o procedură restrânsă, o procedură de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 
sau pentru dialog competitiv au fost neconforme sau inacceptabile. Au fost luate în considerare la negocieri numai acele oferte care au 
respectat criteriile calitative de selecţie.

⃞ Lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de un anumit operator economic pentru următorul motiv:

◯ absenţa concurenţei pentru motive tehnice
◯ protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală

⃞ Perioadele pentru procedura de licitaţie restrânsă și pentru procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 
sunt incompatibile cu urgenţa care rezultă dintr-o situaţie de criză

⃞ Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea/entitatea contractantă şi în conformitate cu 
condiţiile stricte prevăzute de directivă

⃞ Livrări suplimentare efectuate de furnizorul iniţial comandate în condiţiile stricte prevăzute de directivă

⃞ Lucrări/servicii noi, constituind o repetare a lucrărilor/serviciilor existente și solicitate în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de 
directivă

⃞ Achiziţie de produse cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri

⃞ Cumpărarea de produse sau servicii în condiţii deosebit de avantajoase

◯ de la un furnizor care își încetează definitiv activităţile comerciale
◯ de la lichidatorul dintr-o procedură de insolvenţă, un concordat preventiv sau o procedură de aceeaşi natură prevăzută în legislaţia sau 

reglementările naţionale

⃞ Contract privind furnizarea de servicii de transport aerian și maritim destinate forţelor armate ale unui stat membru mobilizate sau care 
urmează a fi mobilizate în străinătate, în condiţiile stricte stabilite de directivă

◯ 2. Alte justificări ale atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitații la o procedură concurențială de ofertare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

◯ Contractul are ca obiect serviciile enumerate în anexa II B la directivă
◯ Achiziţia nu se încadrează în domeniul de aplicare al directivei

3. Explicație

A se explica, clar şi pe larg, de ce atribuirea contractului fără publicare prealabilă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este legală, prezentând 
faptele relevante şi, după caz, concluziile legii în conformitate cu directiva:  (maximum 500 de cuvinte)
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Anexa D4 – Concesiune

Justificarea atribuirii concesiunii fără publicarea prealabilă a unui anunț de concesionare 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2014/23/UE
(selectați opțiunea relevantă şi prezentați o explicație)

◯ 1. Justificarea atribuirii unei concesiuni fără publicarea unui anunț de concesionare în conformitate cu articolul 31 alineatele (4) şi (5) 
din Directiva 2014/23/UE

⃞ Nicio candidatură, nicio ofertă sau nicio ofertă/candidatură corespunzătoare primită ca răspuns la o procedură anterioară de atribuire a unei 
concesiuni

⃞ Lucrările sau serviciile pot fi furnizate numai de un anumit operator economic pentru următorul motiv:

◯ scopul concesiunii este crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau reprezentaţii artistice unice
◯ absenţa concurenţei pentru motive tehnice
◯ existenţa unui drept exclusiv
◯ protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi a drepturilor exclusive, altele decât cele definite la articolul 5 punctul 10 din directivă

◯ 2. Alte justificări ale atribuirii concesiunii fără publicarea prealabilă a unui anunț de concesionare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene

⃞ Achiziţia nu se încadrează în domeniul de aplicare al directivei

3. Explicație

A se explica, clar şi pe larg, de ce atribuirea contractului fără publicare prealabilă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este legală, prezentând 
faptele relevante şi, după caz, concluziile legii în conformitate cu directiva:  (maximum 500 de cuvinte)
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