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Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru  

ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice 

------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 61 alin. (3) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile 

publice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 424-

429, art. 666), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:  

 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la acordul-cadru ca modalitate 

specială de atribuire a contractelor de achiziții publice (se anexează). 

 

2. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 826/2012 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a 

contractului de achiziție publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, 

nr. 237-241, art. 895). 

 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.  

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

REGULAMENTUL 

cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială  

de atribuire a contractelor de achiziții publice 

 

Capitolul I  

DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Regulamentul cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de 

atribuire a contractelor de achiziții publice (în continuare – Regulament) stabilește 

modul de realizare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări și servicii prin aplicarea 

acordului-cadru.  

 

2. În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni semnifică: 

contract subsecvent – contract de achiziții publice încheiat în condițiile 

acordului-cadru dintre semnatarii și/sau beneficiarii stipulați în acordul-cadru, prin 

care se stabilesc condiții concrete referitoare la executarea lucrărilor, prestarea 

serviciilor, procurarea de bunuri ce fac obiectul respectivului acord; 

invitație de reofertare – document întocmit de către autoritatea contractantă, 

care conține toate elementele esențiale pentru reluarea competiției și prin 

intermediul căruia autoritatea contractantă solicită depunerea și/sau actualizarea 

ofertelor operatorilor economici semnatari ai acordului-cadru în vederea atribuirii 

contractului subsecvent; 

ofertă admisibilă – oferta prezentată de către operatorul economic care este 

eligibil prin prisma art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice în 

cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică și care 

îndeplinește criteriile de calificare și selecție și a cărui ofertă este conformă cu 

specificațiile tehnice stabilite în documentația de atribuire, fără a fi neconformă 

sau inacceptabilă sau neadecvată; 

selectare directă – atribuirea contractelor subsecvente în baza acordului-

cadru, atunci când în documentația de atribuire și în acord sunt stabiliți toți 

termenii și condițiile de furnizare a bunurilor, executare a lucrărilor și prestare a 

serviciilor, precum și condițiile obiective pentru determinarea operatorului 

economic care va furniza bunurile, va executa lucrările sau va presta serviciile.  

 

Capitolul II 

 CONDIŢII ȘI PROCEDURA DE APLICARE  

A ACORDULUI-CADRU 
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Secțiunea 1 

Concept și arie de aplicabilitate  

 

3. Acordul-cadru reprezintă o modalitate specială de atribuire a contractelor 

de achiziții publice care poate fi utilizată după aplicarea unei proceduri de achiziție 

publică și care stabilește condițiile esențiale pentru contractele subsecvente care 

urmează să fie atribuite, inclusiv cerințele pentru selectarea 

operatorului/operatorilor economic/economici. 

 

4. Autoritatea contractantă are dreptul să utilizeze acordul-cadru în 

următoarele cazuri:  

1) când necesitatea autorității contractante cu privire la achiziționarea de 

bunuri, lucrări sau servicii are un caracter repetitiv, ce poate fi prevăzut cu limite 

minimale și maximale pentru o perioadă determinată, iar bunurile/ 

serviciile/lucrările ce satisfac cerințele autorității contractante pot face obiectul 

unui contract subsecvent; 

2) datorită naturii specifice a obiectului achiziției referitoare la 

caracteristicile tehnice și de performanță care evoluează rapid pe piață; 

3) în alte cazuri când  autoritatea contractantă decide utilizarea acordului-

cadru ca modalitate specială de atribuire prin prisma eficacității și eficienței 

achiziției planificate. 

 

5. Planificarea acordurilor-cadru se realizează în conformitate cu regulile 

generale de planificare a contractelor de achiziții publice. 

 

6. Procedura pentru atribuirea acordului-cadru se realizează de către un grup 

de lucru, instituit în conformitate cu prevederile legislației. 

 

7. În vederea încheierii acordului-cadru, autoritatea contractantă respectă 

prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, la toate etapele, până la 

atribuirea contractelor bazate pe acordul-cadru respectiv. 

 

8. Autoritatea contractantă are obligația de a încheia acordul-cadru prin 

aplicarea procedurii de licitație deschisă sau licitație restrânsă, în modul 

corespunzător prevăzut de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

 

9. Prin derogare de la prevederile pct. 8, pentru încheierea unui acord-cadru, 

autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri numai în 

circumstanțele specifice prevăzute de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice.  

 

10. Autoritatea contractantă are dreptul să încheie acorduri-cadru pe o 

durată de maxim patru ani, ținând cont de necesitățile, alocațiile, condițiile și 
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specificul fiecărei achiziții în parte. Durata unui acord-cadru poate fi mai mare de 

patru ani în cazuri excepționale, pe care autoritatea contractantă le poate justifica, 

în special prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmează a fi 

atribuite în baza acordului-cadru respectiv. 

 

11. Achizitorul unic/autoritatea centrală de achiziții încheie acordul-cadru 

pentru autorități contractante beneficiare, iar pe parcursul de valabilitate a 

acestuia, are dreptul de a include alte autorități contractante beneficiare, altele 

decât cele incluse inițial. 

 

12. În conformitate cu prevederile stabilite în documentația de atribuire de 

către achizitorul unic, reluarea competiției dintre operatorii economici care au 

semnat un acord-cadru poate fi desfășurată individual de către autoritățile 

contractante beneficiare, cu condiția informării achizitorului unic în termen de 

cinci zile despre rezultatul procedurii de atribuire a contractelor subsecvente. 

 

13. Toate contractele subsecvente acordului-cadru vor fi atribuite în 

conformitate cu termenii și condițiile acordului-cadru, respectând prevederile 

legislației din domeniul achizițiilor publice și ale prezentului Regulament. 

 

Secțiunea a 2-a  

Limitele aplicării acordului-cadru 

 

14. Autoritatea contractantă nu are dreptul să utilizeze în mod abuziv sau 

impropriu acordurile-cadru, astfel încât să împiedice, să restrângă sau să 

denatureze concurența. 

 

15. Autoritatea contractantă nu este în drept să încheie acorduri-cadru în 

baza cărora se pot atribui contracte subsecvente de tipuri sau natură diferite unele 

față de altele sau să atribuie contracte subsecvente care au ca obiect prestații de 

altă natură decât cele stabilite prin acordul-cadru. 

 

16. Autoritatea contractantă nu este în drept să încheie contracte 

subsecvente cu operatorii economici care nu sunt parte ai acordului-cadru și în 

baza regulilor și condițiilor care nu sunt prevăzute în respectivul acord. 

 

17. Nu pot fi atribuite contracte subsecvente în numele și pentru o altă 

autoritate contractantă, decât în cazul în care acestea sunt indicate expres și/sau 

pot fi identificate fără echivoc în documentația de atribuire al autorității 

contractante și în acordul-cadru respectiv. 
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18. Contractul subsecvent se atribuie doar în perioada de valabilitate a 

acordului-cadru și, de regulă, nu poate depăși valabilitatea acestuia, cu excepția 

cazurilor când timpul necesar pentru executare este mai mare.    

 

Secțiunea a 3-a  

Derularea procedurii de achiziție publică 

pentru semnarea acordului-cadru 

 

19. În vederea aplicării acordului-cadru, autoritatea contractantă selectează 

procedura de achiziție publică reieșind din obiectul achiziției și valoarea estimată 

a acestuia, care se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără taxa pe valoarea 

adăugată, a tuturor contractelor de achiziții publice ce se anticipează că vor fi 

atribuite în baza acordului-cadru respectiv pe întreaga sa durată.  

 

20. Criteriile de calificare și selecție pentru atribuirea acordului-cadru se vor 

raporta la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se 

anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru sau, după caz, la valoarea 

maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se execute în același 

timp.  

 

21. Autoritatea contractantă acceptă documentul unic de achiziții european 

(în continuare – DUAE) prezentat de către operatorul economic la momentul 

depunerii cererilor de participare sau depunerii ofertelor la procedura de atribuire 

a acordului-cadru, în vederea furnizării unei dovezi preliminare în locul 

certificatelor eliberate de către autoritățile publice sau de către terți, că acesta 

corespunde criteriilor de calificare și selecție stabilite de către autoritatea 

contractantă și că este eligibil de a participa la procedurile de atribuire a 

contractelor de achiziții publice prin prisma prevederilor art. 19 din Legea 

nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

 

22. Înainte de încheierea acordului-cadru, autoritatea contractantă solicită 

de la operatorul/operatorii economic/economici cu care urmează a fi încheiat 

acordul să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze 

îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție în conformitate cu 

informațiile cuprinse în DUAE. 

 

23. Autoritatea contractantă va stabili criteriul de atribuire în vederea 

selectării operatorului/operatorilor economic/economici semnatar/semnatari al/ai 

acordului-cadru conform prevederilor art. 26 din Legea nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice. 

 

24. Autoritatea contractantă, pentru contractele subsecvente din cadrul unui 

acord-cadru cu o valoare estimată mai mare de 800 000 de lei fără TVA la bunuri 
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și servicii și de 2 000 000 de lei fără TVA la lucrări, solicită la etapa de reofertare,  

odată cu depunerea ofertelor, prezentarea garanției pentru ofertă de către operatorii 

economici. Garanția pentru ofertă se depune în conformitate cu prevederile 

art. 68 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform căruia 

autoritatea contractantă prevede în documentația de atribuire cerințele față de 

emitent, forma, cuantumul și alte condiții de bază ale garanției pentru ofertă, 

precum și cerințele față de operatorul economic care depune garanția pentru ofertă. 

 

25. Cuantumul garanției pentru ofertă nu trebuie să depășească 2% din 

valoarea ofertată aferentă cantității minime prevăzute în cuprinsul documentației 

de atribuire, estimate a se achiziționa pe întreaga durată a acordului-cadru, fără 

taxa pe valoarea adăugată. 

 

26. Autoritatea contractantă, prin încheierea unui acord-cadru, își asumă 

față de operatorii economici care sunt parte a acordului respectiv, următoarele 

obligații principale: 

1) pe durata acordului-cadru să nu încheie cu un alt operator economic 

care nu este parte a acestuia, un contract subsecvent având ca obiect 

achiziționarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul acordului-cadru 

respectiv, în situația în care cantitățile maxime estimate nu au fost consumate 

sau o eventuală depășire a acestora se încadrează în prevederile art. 76 din Legea 

nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

2) să atribuie contracte subsecvente operatorilor economici semnatari, ori 

de câte ori intenționează să achiziționeze bunurile/serviciile/lucrările care au 

făcut obiectul acordului-cadru respectiv, respectând condițiile esențiale stabilite 

la încheierea acestuia, în special cerințele tehnice și financiare stabilite în acord. 

 

27. În sensul prezentului Regulament, acordul-cadru poate îmbrăca 

următoarele forme: 

1) acordul-cadru încheiat cu un singur operator economic în cadrul căruia 

toate condițiile, inclusiv prețul, sunt prestabilite; 

2) acordul-cadru încheiat cu mai mulți operatori economici: 

a) fără reluarea competiției, în conformitate cu termenii și condițiile 

prevăzute în acordul-cadru, în cazul în care cuprinsul acestuia stabilește toți 

termenii și condițiile care reglementează furnizarea bunurilor, execuția 

lucrărilor și prestarea serviciilor care constituie obiectul achiziției prevăzute în 

acord, precum și condițiile obiective în funcție de care se stabilește care dintre 

operatorii economici fac parte la acordul-cadru va furniza bunurile, va executa 

lucrările sau va presta serviciile; 

b) cu reluarea competiției între operatorii economici care sunt parte la 

acordul-cadru, în cazul în care acordul nu stabilește toți termenii și condițiile 

care reglementează furnizarea bunurilor, execuția lucrărilor și prestarea 

serviciilor care constituie obiectul achiziției; 
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c) fără reluarea competiției între operatorii economici, în conformitate cu 

lit. a) și parțial cu reluarea competiției în conformitate cu lit. b), numai dacă 

această posibilitate a fost prevăzută în documentația de atribuire, în cazul în care 

acordul-cadru stabilește toți termenii și condițiile ce reglementează furnizarea 

bunurilor, execuția lucrărilor și prestarea serviciilor care constituie obiectul 

achiziției; 

3) prevederile sbpct. 2) lit. a) sunt aplicabile în cazul în care autoritatea 

contractantă a indicat expres în documentația de atribuire criteriile obiective în 

funcție de care se stabilește care dintre operatorii economici fac parte la acordul-

cadru și va furniza bunurile, va executa lucrările sau va presta serviciile ce 

constituie obiectul său; 

4) prevederile sbpct. 2) lit. c) sunt aplicabile în cazul în care autoritatea 

contractantă a precizat expres în documentația de atribuire criteriile obiective în 

funcție de care se stabilește dacă anumite bunuri, lucrări sau servicii ce fac 

obiectul acordului-cadru se achiziționează cu reluarea competiției sau direct, 

fără reluarea competiției, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în 

acordul-cadru, precum și termenii și condițiile prevăzute în acordul-cadru 

pentru care se poate relua competiția; 

5) prevederile sbpct. 2) lit. c) se aplică în mod corespunzător oricărui lot 

dintr-un acord-cadru pentru care au fost stabiliți toți termenii și condițiile care 

reglementează furnizarea bunurilor, execuția lucrărilor și prestarea serviciilor 

ce constituie obiectul lotului respectiv, indiferent dacă au fost sau nu stabiliți 

toți termenii și condițiile care reglementează furnizarea bunurilor, execuția 

lucrărilor și prestarea serviciilor care constituie obiectul celorlalte loturi. 

 

28. În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu un 

singur operator economic, acordul respectiv trebuie să prevadă cel puțin:  

1) obligațiile pe care operatorul economic și le-a asumat prin propunerea 

tehnică prezentată în procedura de atribuire, în special în ceea ce privește 

caracteristicile tehnice-funcționale și de performanță ale bunurilor care urmează 

a fi furnizate, descrierea serviciilor care urmează să fie prestate și nivelul 

calitativ al acestora, descrierea lucrărilor care urmează să fie executate și nivelul 

calitativ al acestora, precum și orice alte elemente care au fost luate în 

considerare în procesul de analiză și evaluare a ofertelor;  

2) prețul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea 

financiară și în baza căruia se va determina valoarea fiecărui contract atribuit 

ulterior; 

3) orice alte elemente/condiții pe care autoritatea contractantă le 

consideră necesare. 

 

29. În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai 

mulți operatori economici, numărul acestora nu poate fi mai mic de 3, în măsura 
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în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile 

de calificare și selecție și care au prezentat oferte admisibile. 

 

30. În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit 

criteriile de calificare și selecție și care au prezentat oferte admisibile este mai mic 

decât numărul minim indicat în anunțul de participare conform pct. 29, autoritatea 

contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu 

operatorul/operatorii economic/economici care îndeplinește/îndeplinesc cerințele 

solicitate sau de a anula procedura în condițiile prevăzute la art. 71 din Legea 

nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

 

31. În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai 

mulți operatori economici, acordul respectiv trebuie să prevadă cel puțin:  

1) obligațiile pe care fiecare dintre operatorii economici și le-a asumat 

prin propunerea tehnică;  

2) prețul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în 

propunerea financiară; 

3) elementele/condițiile care rămân neschimbate pe durata întregului 

acord-cadru; 

4) elementele/condițiile care vor face obiectul reluării competiției pentru 

atribuirea contractelor subsecvente, în cazul utilizării acordului-cadru cu 

reluarea competiției; 

5) orice alte elemente/condiții pe care autoritatea contractantă le 

consideră necesare. 

 

32. Prin derogare de la pct. 31 sbpct. 2) în cazul în care, datorită specificului 

achiziției, stabilirea prețului unitar în acordul-cadru nu este posibilă, operatorul 

economic va prezenta oferta financiară, reieșind din evoluțiile înregistrate de 

nivelul prețurilor pe o perioadă determinată de timp relevantă perioadei de 

execuție a viitorului contract subsecvent atribuit.  

 

33. În cazurile prevăzute la pct. 27 sbpct. 2) lit. b) și lit. c) autoritatea 

contractantă reia competiția pe baza acelorași termeni și condiții aplicate pentru 

atribuirea acordului-cadru, detaliate acolo unde este necesar și completate dacă 

este cazul cu alți termeni și condiții prevăzute în documentația de atribuire, 

 

34. Operatorul economic care este parte la un acord-cadru nu va fi stipulat 

ca subcontractant al unui alt operator economic în cadrul aceluiași acord-cadru. 

 

35. Rezultatele privind selecția operatorului/operatorilor 

economic/economici în cadrul acordului-cadru, precum și atribuirea contractului 

subsecvent se transmit ofertanților conform art. 31 din Legea nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice. 
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36. Decizia de atribuire a acordului-cadru sau de anulare a procedurii de 

atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării 

operatorilor economici despre rezultatele procedurii de atribuire. 

37. Acordul-cadru se încheie între autoritatea/autoritățile 

contractantă/contractante stipulate în documentația de atribuire cu 

operatorul/operatorii economic/economici care a/au fost selectat/selectați conform 

cerințelor expuse în documentația de atribuire. 

 

Secțiunea a 4-a  

Atribuirea contractelor subsecvente 

 

38. La atribuirea contractelor subsecvente nu este necesară dovada 

conformării corespunderii operatorului/operatorilor economic/economici cu 

criteriile de calificare și selecție stabilite în vederea încheierii acordului-cadru. 

 

39. În cazul în care situația ofertantului s-a schimbat pe perioada derulării 

acordului-cadru respectiv, ofertantul va informa neîntârziat autoritatea 

contractantă despre acest fapt.  

 

40. În documentația de atribuire autoritatea contractantă stabilește, după 

caz, și criteriul de atribuire a contractului subsecvent, precum și criteriile obiective 

pentru determinarea operatorului economic în situația de selecție directă. 

 

41. Operatorii economici semnatari ai acordului-cadru își asumă ca obligație 

principală față de autoritatea contractantă furnizarea de bunuri/prestarea de 

servicii/execuția de lucrări, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru respectiv, 

ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru. Solicitarea autorității 

contractante, adresată operatorilor economici pentru a furniza/presta/executa se 

materializează prin încheierea unui contract subsecvent acordului-cadru. 

 

42. În cazurile prevăzute la pct. 27 sbpct. 2) lit. b) și lit. c) autoritatea 

contractantă reia competiția respectând următoarele reguli procedurale: 

1) autoritatea contractantă transmite în scris concomitent la toți operatorii 

economici semnatari ai acordului o invitație la reofertare. Invitația la reofertare 

trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 

a) cantitățile și elementele specifice care vor face obiectul contractului ce 

urmează a fi atribuit; 

b) elementele/condițiile care fac obiectual reluării competiției și criteriul de 

atribuire și factorii de evaluare, după caz, care urmează a fi aplicați pentru 

stabilirea operatorului economic căruia îi va fi atribuit contractul, după cum este 

prevăzut în documentația de atribuire și acordul-cadru încheiat; 
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2) autoritatea contractantă stabilește un termen suficient pentru prezentarea 

ofertelor, în acest sens având obligația de a ține cont de aspecte precum 

complexitatea obiectului și timpul necesar pentru transmiterea ofertelor; 

3) conținutul ofertelor rămâne confidențial până la expirarea termenului 

stabilit pentru deschiderea ofertelor; 

4) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a 

prezentat oferta cea mai avantajoasă conform criteriului de atribuire precizat în 

documentația în temeiul căreia a fost încheiat acordul-cadru, sau după caz în 

invitația la reofertare. 

 

43. La reluarea competiției dintre operatorii economici care au semnat un 

acord-cadru, autoritatea contractantă este în drept să aplice licitația electronică 

conform art. 63 și catalogul electronic conform art. 64 din Legea nr. 131/2015 

privind achizițiile publice numai dacă a fost prevăzut în documentația de atribuire. 

 

44. Operatorii economici, au dreptul în urma reofertării să modifice 

elementele/condițiile care fac obiectul reluării competiției, inclusiv a prețului, 

numai în sensul îmbunătății acestora și fără să afecteze elementele/condițiile 

stabilite ca fiind neschimbate pe durata întregului acord-cadru. 

 

45. Elementele care pot face obiectul reofertării se pot referi la preț, termene 

de livrare/prestare/execuție, caracteristici tehnice, nivel calitativ și de performantă 

şi/sau la orice altele asemenea, în măsura în care au fost prevăzute în documentația 

de atribuire și în acord. 

 

46. În cazul în care, drept rezultat al reluării competiției între operatorii 

economici semnatari ai acordului-cadru respectiv, autoritatea contractantă nu 

obține îmbunătățiri ale elementelor/condițiilor care fac obiectul reluării 

competiției, aceasta atribuie contractul subsecvent ofertantului clasat pe primul loc 

în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru. 

 

47. În cazul în care operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, 

cărora autoritatea contractantă le-a transmis o invitație de reofertare pentru 

încheierea unui contract subsecvent nu au capacitatea de a răspunde acestei 

invitații deoarece cantitatea care face obiectul contractului depășește estimarea 

cantității maxime ce poate face obiectul unui contract subsecvent, așa cum a fost 

prevăzut în cadrul documentației de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul 

să achiziționeze de la aceștia cantitatea necesară, în ordinea clasamentului stabilit 

în urma reluării competiției. În situația în care cantitatea necesară nu poate fi 

obținută nici în acest mod, autoritatea contractantă are dreptul să inițieze o nouă 

procedură de atribuire pentru achiziționarea diferenței care nu poate fi acoperită 

de respectivii operatori economici. 
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48. În cazul în care operatorul economic sau nici unul dintre operatorii 

economici cu care autoritatea contractantă a încheiat acordul-cadru, cărora 

autoritatea le transmite o invitație de reofertare pentru încheierea unui contract 

subsecvent, conform termenilor și condițiilor stabilite în acordul-cadru încheiat, 

nu are/au capacitatea de a răspunde acestei invitații, autoritatea contractantă are 

dreptul să inițieze o nouă procedură de atribuire pentru achiziționarea întregii 

cantități necesare în cadrul respectivului contract subsecvent. 

 

49. Autoritatea contractantă, pentru contractul subsecvent cu o valoare 

estimată mai mare de 800 000 de lei fără TVA la bunuri și servicii, și de 2 000 000 

de lei fără TVA la lucrări, va indica în mod obligatoriu drept cerință, în 

documentația de atribuire, ca ofertantul să prezinte, la încheierea contractului 

subsecvent, garanția de bună execuție a acestuia, în conformitate cu prevederile 

art. 68 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

 

50. Cuantumul garanției de bună execuție nu trebuie să depășească 15% din 

valoarea contractului subsecvent. 

 

51. Garanția de bună execuție se returnează de către autoritatea contractantă 

la momentul executării integrale a contractului subsecvent. 

 

Secțiunea a 5-a  

Prevederi referitoare la raportarea rezultatelor procedurii  

de atribuire a acordului-cadru/contractelor subsecvente  

 

52. Darea de seamă privind procedura de atribuire a acordului-cadru sau de 

anulare a procedurii, sunt întocmite de către autoritatea contractantă și sunt 

publicate în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data încheierii 

acordului-cadru sau de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziție 

publică. 

 

53. Darea de seamă privind atribuirea contractelor subsecvente este 

transmisă spre publicare în Buletinul achizițiilor publice trimestrial. 

 

54. Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare în 

Buletinul achizițiilor publice un anunț de atribuire, care va conține cel puțin 

informațiile cuprinse în anexa nr. 3 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.  

 

55. În cazul în care comunicarea unor informații privind atribuirea 

acordului-cadru/contractului subsecvent se referă la secretul comercial sau 

secretul de stat ori ar putea aduce atingere concurenței între operatorii economici 

conform prevederilor legislației, publicarea acestor informații nu este obligatorie. 
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56. Este interzisă contractarea suplimentară prin încheierea acordurilor 

adiționale la contractele subsecvente. 

 

57. Modificarea acordului-cadru încheiat pe perioada sa de valabilitate, se 

permite în conformitate cu prevederile art. 76 din Legea nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice, și publicarea, după caz, a unui anunț de modificare în Buletinul 

achizițiilor publice. 

 

58. Părțile semnatare ale acordului-cadru și ale contractelor subsecvente 

execută necondiționat clauzele acordului și contractului încheiat. Neîndeplinirea 

sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor asumate atrage după sine 

răspunderea părților conform legislației și clauzelor stabilite în acord și contract. 
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