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c) asigură disponibilitatea unei metode alternative pentru depunerea electronică 
a ofertelor.

Art. 67. Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc, cu 
luarea în considerare a progresului tehnologic, următoarele:

a) situaţiile şi condiţiile în care este permisă folosirea altor mijloace de comunicare 
decât cele electronice;

b) regulile şi cerinţele care trebuie îndeplinite de dispozitivele şi instrumentele 
utilizate în legătură cu transmiterea şi primirea ofertelor, a solicitărilor de participare 
sau a planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluţii, inclusiv situaţiile şi condiţiile 
în care poate fi solicitată sau este necesară utilizarea semnăturii electronice extinse, 
precum şi modalităţile de implementare a acesteia;

c) utilizarea unor standarde tehnice specifice în vederea asigurării interoperabilităţii 
instrumentelor şi dispozitivelor utilizate pentru comunicarea electronică.

Capitolul III. Modalităţi de atribuire

Secţiunea 1. Procedurile de atribuire

Paragraful 1. Aplicarea procedurilor de atribuire

Art. 68.[1] (1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile 
pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor‑cadru sau organizarea 
concursurilor de soluţii cu o valoare estimată egală sau mai mare decât valorile 
prevăzute la art. 7 alin. (5), sunt următoarele:

a) licitaţia deschisă;
b) licitaţia restrânsă;
c) negocierea competitivă;
d) dialogul competitiv;
e) parteneriatul pentru inovare;
f) negocierea fără publicare prealabilă;
g) concursul de soluţii;
h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii 

specifice;
i) procedura simplificată.
(2) Procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii 

specifice menţionată la alin. (1) lit. h) este:
a)[2] una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)‑g) în cazul în care valoarea 

estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d);
b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât 

pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d).

Art. 69. (1) Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziţie publică/
acordurile‑cadru, în cazul în care valoarea estimată este mai mare sau egală cu 

[1] Art. 68 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 107/2017.
[2] Lit. a) şi b) de la alin. (2) al art. 68 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 8 

din O.U.G. nr. 45/2018.

Art. 67‑69



legea nr. 98/2016 • 34

pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1), prin aplicarea procedurilor de licitaţie 
deschisă sau licitaţie restrânsă.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul 
de a aplica parteneriatul pentru inovare în condiţiile prevăzute la art. 95‑103.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de 
a aplica procedurile de negociere competitivă şi dialog competitiv numai în cazurile 
şi condiţiile prevăzute la art. 70.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul 
de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare exclusiv în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 104.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul 
de a organiza un concurs de soluţii în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. j) şi 
art. 105‑110.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă atribuie 
contractele de achiziţie publică/acordurile‑cadru având ca obiect servicii sociale şi 
alte servicii specifice în condiţiile prevăzute la art. 111 şi 112.

Art. 70. (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere 
competitivă sau procedura de dialog competitiv în cazul achiziţionării de lucrări, 
produse sau servicii, dacă se îndeplineşte cel puţin unul dintre următoarele criterii:

a) necesităţile autorităţii contractante nu pot fi asigurate fără adaptarea soluţiilor 
disponibile în mod rapid pe piaţă;

b) lucrările, produsele sau serviciile includ soluţii de proiectare sau soluţii inovatoare;
c) contractul nu poate fi atribuit fără negocieri prealabile din cauza unor circumstanţe 

specifice legate de natura ori complexitatea sa sau de structura juridică şi financiară 
ori din cauza riscurilor legate de acestea;

d) specificaţiile tehnice nu pot fi definite cu suficientă precizie de către autoritatea 
contractantă prin trimitere la un standard, o evaluare tehnică europeană, o specificaţie 
tehnică comună sau o referinţă tehnică.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere 
competitivă sau procedura de dialog competitiv pentru achiziţia de lucrări, produse 
sau servicii în cazul în care, în urma unei proceduri de licitaţie deschisă sau de licitaţie 
restrânsă, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a nu publica 
un anunţ de participare dacă invită la procedura de atribuire exclusiv acei ofertanţi 
care, în cadrul procedurii anterioare de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă, au 
îndeplinit criteriile de calificare şi au depus oferte în conformitate cu cerinţele formale 
ale procedurii de atribuire.

Paragraful 2. Licitaţia deschisă

Art. 71. În cadrul procedurii de licitaţie deschisă orice operator economic are 
dreptul de a depune ofertă în urma publicării unui anunţ de participare.

Art. 72. Licitaţia deschisă se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui 
anunţ de participare, în conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) şi (3), prin care 
autoritatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de oferte.

Art. 70‑72
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Art. 73. (1) Procedura de licitaţie deschisă se desfăşoară într‑o singură etapă 
obligatorie.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape 
finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a preciza această decizie 
în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.

Art. 74. (1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare 
spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data‑limită de depunere a 
ofertelor este de cel puţin 35 de zile.

(2) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor 
la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de 
a reduce perioada prevăzută la alin. (1) la cel puţin 15 zile dacă sunt îndeplinite în 
mod cumulativ următoarele condiţii:

a) anunţul de intenţie a inclus toate informaţiile necesare pentru anunţul de 
participare, în măsura în care informaţiile respective erau disponibile în momentul 
publicării anunţului de intenţie;

b) anunţul de intenţie a fost transmis spre publicare cu o perioadă cuprinsă între 
35 de zile şi 12 luni înainte de data transmiterii anunţului de participare.

(3) În cazul în care o situaţie de urgenţă, demonstrată în mod corespunzător de 
către autoritatea contractantă, face imposibil de respectat perioada prevăzută la 
alin. (1), autoritatea contractantă poate stabili o perioadă redusă pentru depunerea 
ofertelor, care nu poate fi mai mică de 15 zile de la data transmiterii spre publicare 
a anunţului de participare.

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru 
depunerea ofertelor prevăzută la alin. (1) în cazul în care acceptă depunerea ofertelor 
prin mijloace electronice, în condiţiile prezentei legi.

Art. 75. Ofertantul depune oferta elaborată în conformitate cu informaţiile şi 
cerinţele prevăzute în documentele achiziţiei, însoţită de documentele sau de 
documentul unic de achiziţie european, în conformitate cu dispoziţiile art. 193‑197, 
după caz, care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite de autoritatea 
contractantă.

Paragraful 3. Licitaţia restrânsă

Art. 76. În cadrul procedurii de licitaţie restrânsă orice operator economic are 
dreptul de a depune o solicitare de participare în urma publicării unui anunţ de 
participare, urmând ca numai candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi 
selecţie stabilite de autoritatea contractantă să aibă dreptul de a depune oferta în 
etapa ulterioară.

Art. 77. Licitaţia restrânsă se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui 
anunţ de participare, în conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) şi (3), prin care 
autoritatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de 
participare în vederea furnizării informaţiilor şi documentelor pentru calificare şi 
selecţie stabilite de autoritatea contractantă.

Art. 73‑77
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Art. 78. (1) Procedura de licitaţie restrânsă se desfăşoară în două etape obligatorii:
a) etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării candidaţilor, prin 

aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie;
b) etapa depunerii ofertelor de către candidaţii selectaţi în cadrul primei etape şi 

a evaluării acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare.
(2) În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de 

a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie şi 
care vor fi invitaţi să depună oferte în etapa a doua, cu condiţia să fie asigurat un 
anumit număr minim de candidaţi.

(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare 
criteriile sau regulile obiective şi nediscriminatorii pe care intenţionează să le aplice, 
numărul minim de candidaţi pe care intenţionează să îi invite să depună oferte în 
etapa a doua a procedurii şi, dacă este cazul, numărul maxim.

(4) Numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor 
alin. (3) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, 
nu poate fi mai mic de 5.

(5) Atunci când selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de 
a aplica numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare.

(6) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă 
transmite simultan tuturor candidaţilor selectaţi o invitaţie de participare la etapa a 
doua.

(7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita în etapa a doua un număr 
de candidaţi cel puţin egal cu numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de 
participare conform dispoziţiilor alin. (4).

(8) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi 
selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare conform 
dispoziţiilor alin. (4), autoritatea contractantă are dreptul de a opta între a continua 
procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/
îndeplinesc cerinţele solicitate şi a anula procedura, în condiţiile prevăzute la art. 213.

(9) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a doua un operator 
economic care nu a depus o solicitare de participare în prima etapă sau nu a îndeplinit 
criteriile de calificare şi selecţie.

(10) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape 
finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a preciza această decizie 
în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.

Art. 79. (1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare 
spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data‑limită de depunere a 
solicitărilor de participare este de cel puţin 30 de zile.

(2) Perioada cuprinsă între data transmiterii invitaţiei de participare la etapa 
a doua a procedurii de atribuire şi data‑limită de depunere a ofertelor este de cel 
puţin 30 de zile.

(3) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor 
la contractul de achiziţie publică/acordul‑cadru ce urmează a fi atribuit, aceasta are 
dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (2) la cel puţin 10 zile dacă sunt 
îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

Art. 78‑79
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a) anunţul de intenţie a inclus toate informaţiile necesare pentru anunţul de 
participare, în măsura în care informaţiile respective erau disponibile în momentul 
publicării anunţului de intenţie;

b) anunţul de intenţie a fost transmis spre publicare cu o perioadă cuprinsă între 
35 de zile şi 12 luni înainte de data transmiterii anunţului de participare.

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru 
depunerea ofertelor prevăzută la alin. (2) în cazul în care acceptă depunerea ofertelor 
prin mijloace electronice, în condiţiile prezentei legi.

(5) În cazul în care o situaţie de urgenţă, demonstrată în mod corespunzător de 
către autoritatea contractantă, face imposibil de respectat perioadele prevăzute la 
alin. (1) sau (2) ori cea rezultată în urma aplicării alin. (3), autoritatea contractantă 
poate stabili:

a) o perioadă redusă pentru depunerea solicitărilor de participare, care nu poate 
fi mai mică de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare;

b) o perioadă redusă pentru depunerea ofertelor, care nu poate fi mai mică de 
10 zile de la data transmiterii invitaţiei de participare la etapa a doua a procedurii 
de atribuire.

Paragraful 4. Negocierea competitivă

Art. 80. În cadrul procedurii de negociere competitivă orice operator economic 
are dreptul de a depune o solicitare de participare în urma publicării unui anunţ de 
participare, urmând ca numai candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi 
selecţie stabilite de autoritatea contractantă să aibă dreptul de a depune oferte iniţiale 
în etapa ulterioară, pe baza cărora autoritatea contractantă va derula negocieri în 
vederea îmbunătăţirii acestora.

Art. 81. Negocierea competitivă se iniţiază prin transmiterea spre publicare a 
unui anunţ de participare, în conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) şi (3), prin 
care autoritatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări 
de participare în vederea furnizării informaţiilor şi documentelor pentru calificare şi 
selecţie stabilite de autoritatea contractantă.

Art. 82. (1) Procedura de negociere competitivă se desfăşoară, de regulă, în 
două etape obligatorii:

a) etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării candidaţilor, prin 
aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie;

b) etapa depunerii ofertelor iniţiale de către candidaţii selectaţi în cadrul primei 
etape şi a evaluării conformităţii acestora cu cerinţele minime stabilite de autoritatea 
contractantă potrivit art. 83 alin. (2) şi negocierile în vederea îmbunătăţirii ofertelor 
iniţiale, a depunerii ofertelor finale şi a evaluării acestora, prin aplicarea criteriului 
de atribuire şi a factorilor de evaluare.

(2) În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de 
a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie şi 
care vor fi invitaţi să depună oferte iniţiale, cu condiţia să fie asigurat un număr de 
minimum 3 candidaţi.

(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare 
criteriile sau regulile obiective şi nediscriminatorii pe care intenţionează să le aplice, 

Art. 80‑82
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numărul minim de candidaţi pe care intenţionează să îi invite să depună oferte iniţiale 
în etapa a doua a procedurii şi, dacă este cazul, numărul maxim.

(4) Numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor 
alin. (3) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală cu condiţia să 
fie asigurat un număr de minimum 3 candidaţi.

(5) Atunci când selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de 
a aplica numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare.

(6) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă 
transmite simultan tuturor candidaţilor selectaţi o invitaţie de participare la etapa a 
doua.

(7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita în etapa a doua un număr 
de candidaţi cel puţin egal cu numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de 
participare conform dispoziţiilor alin. (4).

(8) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi 
selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, conform 
dispoziţiilor alin. (4), autoritatea contractantă are dreptul de a opta între a continua 
procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/
îndeplinesc cerinţele solicitate şi a anula procedura, în condiţiile prevăzute la art. 213.

(9) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a doua un operator 
economic care nu a depus o solicitare de participare în prima etapă sau nu a îndeplinit 
criteriile de calificare şi selecţie.

(10) Autoritatea contractantă poate atribui contractul de achiziţie publică/
acordul‑cadru pe baza ofertelor iniţiale, fără negociere, în cazul în care şi‑a rezervat 
această posibilitate prin anunţul de participare.

(11) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape 
finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a preciza această decizie 
în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.

Art. 83. (1) În cuprinsul documentaţiei de atribuire autoritatea contractantă 
defineşte obiectul achiziţiei prin descrierea necesităţilor autorităţii contractante şi 
a caracteristicilor solicitate pentru produsele, lucrările sau serviciile care urmează 
a fi achiziţionate şi stabileşte criteriul de atribuire şi factorii de evaluare a ofertelor.

(2) În cadrul descrierii elementelor prevăzute la alin. (1), autoritatea contractantă 
stabileşte care sunt cerinţele minime în legătură cu acestea pe care ofertele trebuie 
să le îndeplinească.

(3) Informaţiile furnizate prin documentaţia de atribuire trebuie să fie suficient 
de precise pentru a permite operatorilor economici să determine natura şi obiectul 
general al achiziţiei şi, pe baza acestora, să decidă transmiterea unei solicitări de 
participare sau neparticiparea la procedura de atribuire.

Art. 84. (1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare 
spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data‑limită de depunere a 
solicitărilor de participare este de cel puţin 30 de zile.

(2) Perioada cuprinsă între data transmiterii invitaţiei de participare la etapa a 
doua a procedurii de atribuire şi data‑limită de depunere a ofertelor iniţiale este de 
cel puţin 30 de zile.

(3) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor 
la contractul de achiziţie publică/acordul‑cadru ce urmează a fi atribuit, aceasta are 

Art. 83‑84
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dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (2) la cel puţin 10 zile dacă sunt 
îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) anunţul de intenţie a inclus toate informaţiile necesare pentru anunţul de 
participare, în măsura în care informaţiile respective erau disponibile în momentul 
publicării anunţului de intenţie;

b) anunţul de intenţie a fost transmis spre publicare cu o perioadă cuprinsă între 
35 de zile şi 12 luni înainte de data transmiterii anunţului de participare.

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru 
depunerea ofertelor iniţiale prevăzută la alin. (2) în cazul în care acceptă depunerea 
ofertelor prin mijloace electronice, în condiţiile prezentei legi.

(5) În cazul în care o situaţie de urgenţă, demonstrată în mod corespunzător de 
către autoritatea contractantă, face imposibil de respectat perioadele prevăzute la 
alin. (1) sau (2) ori cea rezultată în urma aplicării alin. (4), autoritatea contractantă 
poate stabili:

a) o perioadă redusă pentru depunerea solicitărilor de participare, care nu poate 
fi mai mică de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare;

b) o perioadă redusă pentru depunerea ofertelor iniţiale, care nu poate fi mai 
mică de 10 zile de la data transmiterii invitaţiei de participare la etapa a doua a 
procedurii de atribuire.

Art. 85. (1) Cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 82 alin. (10), autoritatea 
contractantă negociază cu ofertanţii ofertele iniţiale şi toate ofertele ulterioare depuse 
de aceştia, cu excepţia ofertelor finale, în vederea îmbunătăţirii conţinutului acestora.

(2) Cerinţele minime stabilite de autoritatea contractantă potrivit art. 83 alin. (2), 
criteriul de atribuire şi factorii de evaluare nu pot face obiect al negocierilor.

(3) Pe durata negocierilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura 
respectarea principiului tratamentului egal faţă de toţi ofertanţii şi de a nu furniza 
informaţii într‑o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanţi 
un avantaj în raport cu ceilalţi.

(4) Autoritatea contractantă informează în scris toţi ofertanţii ale căror oferte nu au 
fost eliminate din competiţie potrivit alin. (8) şi (9) în legătură cu orice modificări ale 
specificaţiilor tehnice sau ale altor documente ale achiziţiei, cu excepţia prevederilor 
referitoare la cerinţele minime stabilite de autoritatea contractantă potrivit art. 83 
alin. (2), care nu pot fi modificate.

(5) În urma modificărilor prevăzute la alin. (4), autoritatea contractantă acordă o 
perioadă suficientă ofertanţilor pentru modificarea ofertelor şi retransmiterea ofertelor 
modificate, dacă este cazul.

(6) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui celorlalţi participanţi 
informaţii confidenţiale comunicate de un candidat sau ofertant care participă la 
negocieri, fără acordul scris al acestuia.

(7) Acordul prevăzut la alin. (6) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este 
exprimat cu privire la fiecare intenţie de comunicare a anumitor informaţii specifice.

(8) Autoritatea contractantă are dreptul de a desfăşura negocierile în runde 
succesive, cu scopul de a reduce numărul de oferte care urmează să fie negociate.

(9) Reducerea numărului de oferte potrivit dispoziţiilor alin. (8) se realizează 
numai pe baza factorilor de evaluare stabiliţi prin anunţul de participare sau alt 
document al achiziţiei.

Art. 85
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(10) Aplicarea opţiunii prevăzute la alin. (8) trebuie indicată de autoritatea 
contractantă în cadrul anunţului de participare sau al altui document al achiziţiei.

(11) În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să încheie negocierile, 
aceasta îi informează pe ofertanţii rămaşi în competiţie şi stabileşte un termen pentru 
depunerea unor oferte noi sau revizuite, care reprezintă ofertele finale.

(12) Autoritatea contractantă verifică dacă ofertele finale prevăzute la alin. (11) 
respectă cerinţele minime stabilite de autoritatea contractantă potrivit art. 83 alin. (2) 
şi celelalte cerinţe prevăzute în documentaţia de atribuire, evaluează ofertele finale 
şi atribuie contractul pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare.

Paragraful 5. Dialogul competitiv

Art. 86. În cadrul procedurii de dialog competitiv orice operator economic are 
dreptul de a depune o solicitare de participare în urma publicării unui anunţ de 
participare, urmând ca numai candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi 
selecţie stabilite de autoritatea contractantă să aibă dreptul de a participa la etapa 
de dialog, iar candidaţii rămaşi la sfârşitul etapei de dialog au dreptul de a depune 
oferte finale.

Art. 87. Procedura de dialog competitiv se iniţiază prin transmiterea spre publicare 
a unui anunţ de participare, în conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) şi (3), prin 
care autoritatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări 
de participare în vederea furnizării informaţiilor şi documentelor pentru calificare şi 
selecţie stabilite de autoritatea contractantă.

Art. 88. (1) Procedura de dialog competitiv se desfăşoară în trei etape:
a) etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării candidaţilor, prin 

aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie;
b) etapa dialogului cu candidaţii selectaţi, în vederea identificării soluţiei/soluţiilor 

apte să răspundă necesităţilor autorităţii contractante şi pe baza căreia/cărora se 
vor depune ofertele finale;

c) etapa depunerii ofertelor finale de către candidaţii rămaşi în urma etapei de 
dialog şi a evaluării acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de 
evaluare.

(2) În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a 
limita numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie şi care 
vor fi invitaţi să participe în etapa de dialog, cu condiţia să fie asigurat un anumit 
număr minim de candidaţi.

(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare 
criteriile sau regulile obiective şi nediscriminatorii pe care intenţionează să le aplice, 
numărul minim de candidaţi pe care intenţionează să îi invite în etapa a doua a 
procedurii şi, dacă este cazul, numărul maxim.

(4) Numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor 
alin. (3) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, 
nu poate fi mai mic de 3.

(5) Atunci când selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de 
a aplica numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare.

Art. 86‑88


