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prioritară Cod SMIS Beneficiar Titlu proiect

Procent 
corectie 
aplicata

Operatorul 
economic Motivul corectiei

3.1 2473 Fundaţia Romtens

“Cresterea capacitatii 
operationale a Fundatiei Romtens 
in vederea derularii de programe 
de promovare a sanatatii la locul 
de munca”

25% SC Provision 
Software cheltuieli echipamente si dotări

3.2 4373 Universitatea Lucian Blaga

Dezvoltarea Regionala prin 
educatie flexibila si deschisa 
Implementarea unei platforme 
complexe de e-Educatie la 
Universitatea Lucian Blaga

25%
Softnet 
Development & 
Consulting SRL

achizitie platforma informatica, aplicatii software/licente, configurare infrastructura hardware si platforma software, dezvoltare solutie, 
integrare componente, instruire utilizatori si administratori ai solutiei, consultanta in man de proiect pentru impl proiectului

3.2 4376 Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici

Implementarea în sistem e-
learning de programe de formare 
în domeniul administraţiei publice 
pentru sprijinirea dezvoltării 
societăţii informaţionale 

25%
Professional 
Management 
Solutions S.R.L

Cheltuieli realizate în baza Contractului de servicii nr. 501109 din 28.09.2010 închiat cu PROFESSIONAL MANAGEMENT SOLUTIONS 
SRL

3.2 4415 Universitatea Pitesti
Implementarea unei platforme de 
e-learning in cadrul Universitatii 
din Pitesti

25%
SC Softnet 
Development & 
Consulting SRL

cheltuieli de achizitie echipamente software

3.2 4416 Universitatea 1 Decembrie 1918 
Alba Iulia

RAEL - Retea academica de e-
learning 25%

Softnet 
Development & 
Consulting SRL

chelt de achizitie echipamente, servicii implementare solutie e-learning, servicii consultanta, servicii publicitate

3.2 4416 Universitatea 1 Decembrie 1918 
Alba Iulia

RAEL - Retea academica de e-
learning 25%

SC QUANTUM 
EXPERT SRL 
DEVA

cheltuieli audit intermediar si final pt proiect

3.2 4422

Ministerul Educatiei, Cercetarii 
Tineretului si Sportului - Unitatea 
de management al proiectelor cu 
finantare externa

Sprijinirea sistemului educational 
special prin portal educational 
dedicat

25% SC ROMTELECOM 
SA chelt realizate in baza contractului nr 14/17.03.2010

3.2 4422

Ministerul Educatiei, Cercetarii 
Tineretului si Sportului - Unitatea 
de management al proiectelor cu 
finantare externa

Sprijinirea sistemului educational 
special prin portal educational 
dedicat

5% SC OMNIA 
International S.R.L.

Contract 73/10.11.2010 semnat cu SC OMNIA International SRL în valoare de 59.051,25 lei fără TVA
Invitaţie de participare nr. 262.150/02.08.2010

Autoritatea Contractantă a restricţionat accesul operatorilor economici la procedura de atribuire a contractelor de furnizare prin impunerea 
in fişa de date a unor cerinţe nelegale privind demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale, care contravin  principiilor  
nediscriminării şi tratamentului egal, prevăzute la art. 2 din OUG nr. 34/2006

Din analiza fişei de date rezultă că Autoritatea Contractantă a solicitat ca şi cerinţă minimă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau 
profesionale (pct. V.4 din fişa de date) prezentarea a cel mult 3 contracte în valoare totală cumulată de minim 80.000 ron fără TVA, 
încheiate în ultimii 3 ani ….care să aibă ca obiect servicii de elaborare, tipărire şi difuzare de materiale promoţionale similare…..destinate 
diseminării de proiecte finanţate din fonduri structurale/europene/alte fonduri externe. 
Ofertantul câştigător a depus ca dovadă a experienţei similare, copia a două contracte semnate cu MECI – Unitatea de Management al 
Proiectelor cu Finanţare Externă şi Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar, respectiv ctr. 52/2009 şi 
72/2008. 
Prin impunerea unor cerinţe privind demonstrarea experienţei în domeniul fondurilor structurale/europene/alte fonduri externe, cerinţe 
considerate restrictive, autoritatea contractantă a încălcat principiul tratamentului egal invocat în OUG 34/2006 şi prevederile art. 176 din 
OUG 34/2006 şi ale art. 8 din HG 925/2006. 
Conform Raportului procedurii nr. 638/22.09.2010, la procedură au fost depuse 6 oferte din care două oferte au fost  declarate 
inacceptabile (oferta Just Advertising – lipsă garanţie participare şi Truevision SRL– preţ mic nejustificat) şi două oferte au fost declarate 
neconforme (ofertele Treira SRL şi  Sting Prod SRL); astfel se consideră că abaterea nu are grad de gravitate ridicat. 
Oferta câştigătoare a fost desemnată în urma fazei de licitaţie electronică, potrivit criteriului de atribuire – preţul cel mai scăzut.

Pentru neregulile constatate, în conformitate cu OUG 66/2011 modificată şi completatată cu OUG 47/2014, Anexa – abateri de la 
respectarea normelor în materie de achiziţii pentru care se aplică reduceri procentuale/corectii financiare, se stabileşte aplicarea unei 
corecţii din valoarea contractului de servicii nr.  73/10.11.2010 
Pentru stabilirea acestora, s-a avut în vedere faptul că în speţă sunt aplicabile prevederile Anexei la OUG 66/2011, Partea I, lit. B, 
neregulile fiind aferente unui contract a cărui valoare este sub plafonul/pragul stabilit, conform legislaţiei în vigoare, pentru publicarea în 

Situatie corectii financiare AXA 3



3.2 4424 Universitatea Babes-Bolyai
Sistem electronic aplicativ 
integrat de educatie al 
Universitatii Babes-Bolyai

25% SC Net Brinel SA cheltuieli serv consultanta - studii de fezabilitate, mng proiect si servicii audit

3.2 4427 Unitatea militara 0251 Bucuresti

Implementarea unui sistem de e-
learning pentru instruirea si 
perfectionarea continua a 
angajatilor Jandarmeriei Romane

10% SC Asesoft 
International SRL

Incalcare normative legale in materie de achizitii privind contractul nr 1458451/15.03.2010 incheiat cu SC Asesoft International SRL - 
factor de evaluare nelegal si discriminatoriu

3.2 4427 Unitatea militara 0251 Bucuresti

Implementarea unui sistem de e-
learning pentru instruirea si 
perfectionarea continua a 
angajatilor Jandarmeriei Romane

25% SC Asesoft 
International SRL Cheltuieli în baza contractului 158451/15.03.2010 încheiat cu INTERNATIONAL SRL

3.2 4428 UNIVERSITATEA POLITEHNICA 
din BUCURESTI

Platforma de E-Learning si 
Curricula E-Content pentru 
învăţământul Superior Tehnic

25% INDUSTRIAL 
SOFTWARE SRL

Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente IT, servere, rack cabinet, echipament stocare, staţii de lucru şi dotări aferente, echipamente 
UPS, dotări pentru echipamente hardware, sistem securitate, sistem aer condiţionat, swich- uri de reţea, soluţii securitate, licenţe sisteme 
de operare, licenţe de gestiunea bazelor de date

3.2 4442

Ministerul Educatiei, Cercetarii 
Tineretului si Sportului - Unitatea 
de management al proiectelor cu 
finantare externa

eScoala 25% Power Net 
Consulting SRL

cheltuieli realizate in baza contractului nr.. 17/19.03.2010 si rezultate ca neeligibile prin aplicarea unei corectii de 25% conform OUG 
66/2011

3.2 4442

Ministerul Educatiei, Cercetarii 
Tineretului si Sportului - Unitatea 
de management al proiectelor cu 
finantare externa

eScoala 5% SC KPMG Audit 
SRL

Contract de servicii nr. 14/14.02.2011 in valoare de 43.704 lei atribuit KPMG Audit SRL;
Invitatia de participare nr. 268876/13.10.2010/ SEAP.

Din verificarea procedurii de achizitie derulata in vederea incheierii contractului servicii de audit din cadrul proiectului, s-a constatat că 
beneficiarul nu a respectat principiul nediscriminării si tratamentului egal în evaluarea şi selecţia ofertanţilor, prin introducerea unor cerinţe 
nelegale în documentaţia de atribuire.

Conform PA_4_Documentaţiei de atribuire, notei de aprobare nr.720/13.10.2010 si a notei justificative privind stabilirea cerintelor minime 
de calificare referitoare la situatia economico-financiara si capacitatea tehnica/profesionala nr.635/22.09.2010, au fost solicitate 
următoarele cerinţe restrictive:

• Cap.V.2) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: pentru toata echipa: viza CAFR pe anul 2010; 
• Cap. V.4): capacitatea tehnica si /sau profesionala: Sa fii realizat cel putin 3 contracte de prestari servicii de operatiuni audit financiar in 
cadrul unor proiecte cu finantare nerambursabila;
• Personalul solicitat pentru indeplinirea contractului: alte cerinte restrictive pentru personalul implicat:
1.auditor senior: experienta in derularea de proiecte cu finantare nerambursabila dovedita prin realizarea operatiunilor de audit pentru 2 
proiecte cu finantare externa nerambursabila;
2. auditor junior: experienta in derularea de proiecte prin realizarea unei operatiuni de audit financiar pentru cel putin 1 actiune in domeniul 
proiectelor cu finantare externa nerambursabila.

Prin impunerea unor cerinţe considerate restrictive, autoritatea contractantă a încălcat principiul tratamentului egal invocat în OUG 
34/2006 şi prevederile art. 176 din OUG 34/2006 şi ale art. 8 din HG 925/2006. 

Criteriul de atribuire a fost oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, pretul ofertei cu pondere de 40% si caracteristici 
tehnice cu pondere 60%.

Au fost depuse 5 oferte. In urma evaluarii au obtinut urmatoarele punctaje: Expert Cont SRL 31.63 (pret 1.959,50), Arexim Audit 24.50 
(pret 16.000), CECCARF 44.50 (pret 800), SOCECC 25,73 (pret 1.815), KPMG 66.39 (pret 3.642)
Pretul ofertei castigatoare a fost pretul cel mai mare ofertat: 43.704 lei, 3642 lei/zi. 

Pentru neregulile constatate, în conformitate cu OUG 66/2011 modificată şi completatată cu OUG 47/2014, Anexa – abateri de la 



3.2 4885 Consiliul Judetean Prahova
Sistem integrat de urbanism 
pentru gestionarea relatiei cu 
cetatenii

5% STAF EXPERT 
SRL

Potrivit ofiterului de verificare OIPSI:
„Contract nr. 16014/06.11.2009
Neregulile savarsite in procedura de utilizare si administrare a fondurilor comunitare si de cofinantare, conform OG 79/2003, sunt 
sanctionate cu restituirea sumelor platite din respectivele fonduri, costurilor bancare si a altor sume stabilite in sarcina debitorului, acestea 
fiind considerate creante bugetare si asimilate creantelor fiscale.Aplicarea in timp a OG 79/2003 a generat stabilirea unor debite excesive 
in sarcina beneficiarilor, prin urmare OUG 66/2011 consacra principiului proportionalitatii in art. 2, principiul exprimat prin Anexa OUG ce 
stabileste procentual corectii fiscale. Normele fiscale, avand un caracter imperativ, se inscriu in situatiile juridice obiective, astfel incat se 
impune aplicarea OUG 66/2011, care reglementeaza corectii fiscale mai favorabile beneficiarilor, in cazul unor nereguli savarsite sub 
imperiul OG 79/2003.
In acest caz constatam folosirea unor criterii restrictive (conf. pct. 3.2. din prezenta LVA), aspecte sanctionate in conformitate cu pct. 2.3 
din Anexa privind Corectiile/Reducerile financiare aplicabile cheltuielilor aferente proiectelor finantate din fonduri europene si/sau din 
fonduri publice nationale aferente acestora in caz de nerespectare a reglementarilor privind achizitiile publice a OUG 66/2011.
Propuneri de corectii: se va mentiona corectia maxima incadrata cf OUG 66/2011 in vigoare. In cazul in care se aplica principiul 
proportionalitatii in tratarea corectiei maxime  se vor inscrie si justificarile  respectiv motivatiile care au stat la baza propunerii

3.2 4885 Consiliul Judetean Prahova
Sistem integrat de urbanism 
pentru gestionarea relatiei cu 
cetatenii

5%
BCOM 
TECHNOLOGIES 
SRL

Potrivit ofiterului de verificare OIPSI:
„Contract nr. 16185/10.11.2009
Neregulile savarsite in procedura de utilizare si administrare a fondurilor comunitare si de cofinantare, conform OG 79/2003, sunt 
sanctionate cu restituirea sumelor platite din respectivele fonduri, costurilor bancare si a altor sume stabilite in sarcina debitorului, acestea 
fiind considerate creante bugetare si asimilate creantelor fiscale.Aplicarea in timp a OG 79/2003 a generat stabilirea unor debite excesive 
in sarcina beneficiarilor, prin urmare OUG 66/2011 consacra principiului proportionalitatii in art. 2, principiul exprimat prin Anexa OUG ce 
stabileste procentual corectii fiscale. Normele fiscale, avand un caracter imperativ, se inscriu in situatiile juridice obiective, astfel incat se 
impune aplicarea OUG 66/2011, care reglementeaza corectii fiscale mai favorabile beneficiarilor, in cazul unor nereguli savarsite sub 
imperiul OG 79/2003.
In acest caz, constatam folosirea unor criterii restrictive (conf. pct. 3.2. din prezenta LVA), aspecte sanctionate in conformitate cu pct. 2.3 
din Anexa privind Corectiile/Reducerile financiare aplicabile cheltuielilor aferente proiectelor finantate din fonduri europene si/sau din 
fonduri publice nationale aferente acestora in caz de nerespectare a reglementarilor privind achizitiile publice a OUG 66/2011.
Propuneri de corectii: se va mentiona corectia maxima incadrata cf OUG 66/2011 in vigoare. In cazul in care se aplica principiul 
proportionalitatii in tratarea corectiei maxime  se vor inscrie si justificarile  respectiv motivatiile care au stat la baza propunerii

3.2 4885 Consiliul Judetean Prahova
Sistem integrat de urbanism 
pentru gestionarea relatiei cu 
cetatenii

25% SOFWIN SRL Cheltuieli realizate in baza contractului de furnizare nr. 18245/22.12.2009 / Sistem integrat de urbanism pentru gestionarea relatiei cu 
cetatenii

3.2 4909 Ministerulul Internelor si Reformei 
Administrative - Casa de pensii

Sistem informatic integrat pentru 
Casa de Pensii din cadrul 
Ministerului Internelor si Reformei 
Administrative

10%
SC Softnet 
Development & 
Consulting SRL

incalcare normative legale in materie de achizitii privind contractul nr 566428/23.12.2009 incheiat cu SC Softnet Development % 
Consulting SRL - s-a intervenit pe fisa de date initiala (continea multiple criterii restrictive) prin clarificari succesive neurmate de 
anulare/erata/prelungire perioada

3.3 4912 Institutul National de Statistica Portal web pt. preluarea on-line a 
datelor statistice 25%

SC Asseco South 
Eastern Europe 
SRL

Cheltuieli pentru furnizare de bunuri

3.2 4915 UAT a mun Sibiu
Implementarea conceptului de 
administratie electronica la nivelul 
Municipiului Sibiu

25% SC INDUSTRIAL 
SOFTWARE SRL incalcare normative legale/proceduri de lucru: art 178 (2)  OUG 34/2006

3.2 4948 Consiliul Judetean Bistrita Nasaud 

Realizarea si implementarea unui 
sistem informatic integrat la 
nivelul CJ Bistrita Nasaud pentru 
oferirea de servicii publice 
electronice cetatenilor

25% SC Net Brinel SRL cheltuieli cu echipamente



3.2 4951 UAT Municipiul Brasov Primaria Brasov la un click 
distanta 25%

Asocierea formată 
din Industrial SC 
Software SRL şi 
Romtelecom SA

Încălcarea prevederilor legale în materie de achiziţii publice:
Cu privire la Contractul de achiziţie 1605/19.10.2009 încheiat cu S.C. PROFESSIONAL MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L având ca 
obiect servicii de consultanţă pentru managementul proiectului.
Autoritatea contractantă a introdus în cuprinsul documentaţiei de atribuire o serie de criterii de calificare/selecţie restrictive, care împiedică 
anumiţi ofertanţi  potenţiali să participe la procedura de atribuire:

1. Din Fişa de date a achiziţiei rezultă că „ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) a îndeplinit, în ultimii 5 ani împliniţi 
la data termenului limită pentru depunerea ofertei:
A. Experienţă în managementul proiectelor informatice
- cel puţin trei contracte, în domeniul consultanţei pentru managementul de proiect pentru proiecte IT cu valori de 1.700.000 lei fiecare, 
dintre care cel puţin un proiect finanţat din fonduri europene.
C. Experienţă tehnică în proiectarea sistemelor informatice similare
- cel puţin un contract de servicii de consultanţă pentru realizarea unui Studiu de Fezabilitate pentru un sistem informatic integrat pentru o 
administraţie publică, cu buget de implementare de cel puţin 1.700.000 lei.
D. Experienţă de evaluare a implementării sistemelor informatice
- cel puţin un contract de servicii de consultanţă pentru auditarea modalităţii de implementare a unui sistem informatic integrat de 
anvergură similar (buget de implementare de cel puţin 1.700.000 lei) pentru o Administraţie Publică.
E. Experienţă în domeniul procedurilor care guvernează proiectele finanţate din Fonduri Structurale
- cel puţin 1 contract de servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiei suport la cereri de finanţare din fonduri structurale în 
vederea implementării de sisteme infomatice similare (buget, complexitate tehnică) pentru o administraţie publică, cererea de finanţare 
care să fi fost aprobată spre finanţare.” […]
“- Istoricul litigiilor în ultimii 5 ani – se va prezenta Istoricul litigiilor conform Formularului 14 din SECŢIIUNEA III. (În cazul asocierii, 
Formularul va fi completat de către toţi membrii asocierii)”

2. În Caietul de sarcini se menţionează la punctul “3.2. Cerinţe specifice pentru echipa Consultantului:

3.2.1. Consultant Project Manager
Experienţă profesională în domeniul IT&C (minim):
- Minimum 10 ani experienţă profesională în domeniul IT&C (conform Cărţii de Muncă).
- Minimum 7 ani exeprienţă în managementul de proiect (demonstrată prin vechimea certificării profesionale, naţională sau internaţională, 
precum şi prin scrisoare de recomandare din partea angajatorului cu confirmarea poziţiei, a proiectului şi a perioadei în care consultantul a 

3.2 4951 UAT Municipiul Brasov Primaria Brasov la un click 
distanta 5%

S.C. 
PROFESSIONAL 
MANAGEMENT 
SOLUTIONS S.R.L.

Încălcarea prevederilor legale în materie de achiziţii publice:
Cu privire la Contractul de achiziţie 1605/19.10.2009 încheiat cu S.C. PROFESSIONAL MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L având ca 
obiect servicii de consultanţă pentru managementul proiectului.
Autoritatea contractantă a introdus în cuprinsul documentaţiei de atribuire o serie de criterii de calificare/selecţie restrictive, care împiedică 
anumiţi ofertanţi  potenţiali să participe la procedura de atribuire:

1. Din Fişa de date a achiziţiei rezultă că „ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) a îndeplinit, în ultimii 5 ani împliniţi 
la data termenului limită pentru depunerea ofertei:
A. Experienţă în managementul proiectelor informatice
- cel puţin trei contracte, în domeniul consultanţei pentru managementul de proiect pentru proiecte IT cu valori de 1.700.000 lei fiecare, 
dintre care cel puţin un proiect finanţat din fonduri europene.
C. Experienţă tehnică în proiectarea sistemelor informatice similare
- cel puţin un contract de servicii de consultanţă pentru realizarea unui Studiu de Fezabilitate pentru un sistem informatic integrat pentru o 
administraţie publică, cu buget de implementare de cel puţin 1.700.000 lei.
D. Experienţă de evaluare a implementării sistemelor informatice
- cel puţin un contract de servicii de consultanţă pentru auditarea modalităţii de implementare a unui sistem informatic integrat de 
anvergură similar (buget de implementare de cel puţin 1.700.000 lei) pentru o Administraţie Publică.
E. Experienţă în domeniul procedurilor care guvernează proiectele finanţate din Fonduri Structurale
- cel puţin 1 contract de servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiei suport la cereri de finanţare din fonduri structurale în 
vederea implementării de sisteme infomatice similare (buget, complexitate tehnică) pentru o administraţie publică, cererea de finanţare 
care să fi fost aprobată spre finanţare.” […]
“- Istoricul litigiilor în ultimii 5 ani – se va prezenta Istoricul litigiilor conform Formularului 14 din SECŢIIUNEA III. (În cazul asocierii, 
Formularul va fi completat de către toţi membrii asocierii)”

2. În Caietul de sarcini se menţionează la punctul “3.2. Cerinţe specifice pentru echipa Consultantului:

3.2.1. Consultant Project Manager
Experienţă profesională în domeniul IT&C (minim):
- Minimum 10 ani experienţă profesională în domeniul IT&C (conform Cărţii de Muncă).
- Minimum 7 ani exeprienţă în managementul de proiect (demonstrată prin vechimea certificării profesionale, naţională sau internaţională, 
precum şi prin scrisoare de recomandare din partea angajatorului cu confirmarea poziţiei, a proiectului şi a perioadei în care consultantul a 



3.2 5028 UATM Alba Iulia

Servicii eficiente de e-
administratie si managementul 
teritoriului pentru Primaria Alba 
Iulia

25% SC INDUSTRIAL 
SOFTWARE SRL cheltuieli cu echipamente si licente

3.2 5043 Consiliul Judetean Dambovita Sistem informatic integrat la 
nivelul judetului Dambovita 10%

SC Romactiv 
Business 
Consulting SRL

incalcare normative legale in materie de achizitii

3.2 5055 Consiliul Judetean Neamt

Sistem informatic integrat pentru 
eficientizarea comunicarii cu 
cetatenii si a fluxurilor de activitati 
din administratia publica locala

10%
SC Professional 
Management 
Solution SRL

incalcare normative legale in materie de achizitii

3.2 5055 Consiliul Judetean Neamt

Sistem informatic integrat pentru 
eficientizarea comunicarii cu 
cetatenii si a fluxurilor de activitati 
din administratia publica locala

25% SC ROMSYS SRL Cheltuieli realizate in baza contractului de furnizare nr. 500/22.01.2010, avand ca obiect servicii de organizare de licitatii, in suma de  
57.200,00 lei (fara TVA).

3.2 5057 Consiliul Judetean Ilfov

Implementarea unei solutii de e-
guvernare la Consiliul Judetean 
Ilfov si a Consiliilor Locale din 
judetul Ilfov pentru eficientizarea 
serviciilor publice oferite 
cetatenilor si mediului de afaceri

25% SC TEAMNET 
International SA cheltuieli cu servicii

3.2 5058 Primaria Municipiului Buzau

Consolidarea nodului electronic al 
Primariei Municipiului Buzau 
pentru realizarea extinderii si 
interoperabilitatii serviciilor 
eGuvernare si eAdministrare la 
nivelul Municipiului Buzau

25% CG&GC IT SA cheltuieli cu echipamente

3.2 5058 Primaria Municipiului Buzau

Consolidarea nodului electronic al 
Primariei Municipiului Buzau 
pentru realizarea extinderii si 
interoperabilitatii serviciilor 
eGuvernare si eAdministrare la 
nivelul Municipiului Buzau

10% CG&GC IT SA cheltuieli cu echipamente

3.2 5064 Oficiul National al Registrului 
Comertului

Servicii online (de e-guvernare) 
oferite de ONRC pentru 
comunitatea de afaceri prin 
intermediul unui portal dedicat

25% SC ROMSYS SRL NA



3.2 5064 Oficiul National al Registrului 
Comerţului

Servicii online (de e-guvernare) 
oferite de ONRC pentru 
comunitatea de afaceri prin 
intermediul unui portal dedicat

5% S.C. KPMG AUDIT 
S.R.L

In cadrul procedurii verificate au fost constatate aspecte care nu constituie abateri sancţionabile de la procedura achiziţiilor publice în 
raport cu legislaţia aplicabilă la momentul desfăşurării procedurii, astfel:
-In dosarul achiziţiei este ataşat referatul de necesitate şi nu nota justificativă privind alegerea procedurii. Referatul este aprobat de 
conducătorul autorităţii contractante, dar este vizat de directorul Direcţiei Economice şi nu de compartimentul juridic.
-In mod eronat, în invitaţia de participare este menţionată cerinţa de calificare privind prezentarea unui contract de valoare egală cu 
valoarea estimată, condiţie care nu se regăseşte în nota justificativă şi în documentaţia de atribuire.
-Cu privire la finalizarea procedurii de achiziţii, întârzierea semnării contractului s-a datorat solicitărilor de modificare a clauzelor 
contractuale privind răspunderea prestatorului, în sensul limitării acesteia, venite din partea contractorului, purtându-se negocieri în acest 
sens.
 

Au fost de asemenea constatare abateri de la prevederile legale care aduc atingere principiilor enunţate în art.2 din OUG34/2006, astfel:

l.Au fost stabilite cerinţe disproporţionale şi cu caracter restrictiv privind capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului, cu privire la 
experienţa similară:

-cumularea condiţiei numărului minim de contracte
("3 contracte de prestări de servicii de audit aferente
unor proiecte cu finanţare nerambursabilă sau cu
 I finanţare din partea EU") cu o dublă condiţie de nivel
valoric: valoarea cumulată a celor 3 contracte să fie min.200.000 lei fară TVA şi 1 contract să reprezinte auditarea unui proiect cu o 
valoare min. de 3.000.000 Euro fară TVA respectiv la experţii cheie: -durate egale ale experienţei generale şi specifice pt auditorul 
financiar senior: experienţă în audit de cel puţin 5 ani dublată de experienţă ca manager de proiect audit de cel puţin 5 ani
-durate egale ale experienţei generale şi specifice pt auditorul tehnic (min.5 ani experienţă generală în domeniul securităţii IT&C şi min. 5 
ani experienţă specifică în domeniul securităţii IT&C şi protecţiei informaţiei) dublată de alte cerinţe privind experienţă specifică cu 
indicarea unui nr determinat de contracte: experienţă în definirea şi implementarea a cel puţin 2 proiecte IT care implică sisteme/proceduri 
de securitate comunicaţii şi protecţia informaţiei pt instituţii publice sau companii mari de anvergură naţională şi experienţă ca arhitect de 
securitate pt min.2 proiecte din domeniul JT&C cu complexitate similară cu cea a proiectului

Justificările prezentate pentru astfel de cerinţe sunt generale: "cerinţa dă siguranţa unei experienţe vaste", "cerinţa demonstrează 
maturitatea în domeniu" etc.

3.2 5064 Oficiul National al Registrului 
Comerţului

Servicii online (de e-guvernare) 
oferite de ONRC pentru 
comunitatea de afaceri prin 
intermediul unui portal dedicat

25%

S.C. 
PROFESSIONAL 
MANAGEMENT 
SOLUTIONS S.R.L.

Cheltuieli realizate în baza contractului de furnizare
nr. 222867'23.12.2009 - « Servicii de management a
proiectului »

3.2 5254 Serviciul de Telecomunicatii 
Speciale - UM 0572

Infrastructura GIS pentru 
interoperabilitatea agentiilor de 
urgenta interconectate la 
Sistemul National Unic pentru 
Apeluri de Urgenta (SNUAU)

10% SC XOR IT 
SYSTEM SRL incalcare normative legale in materie de achizitii

3.2 5254 Serviciul de Telecomunicatii 
Speciale - UM 0572

Infrastructura GIS pentru 
interoperabilitatea agentiilor de 
urgenta interconectate la 
Sistemul National Unic pentru 
Apeluri de Urgenta (SNUAU)

25% SC TEAMNET 
International SA cheltuieli cu echipamente

3.2 5260 Serviciul de Telecomunicatii 
Speciale - U.M. 0572 Bucuresti

DEZVOLTAREA SISTEMELOR 
INFORMATICE PE PLATFORMA 
SISTEMULUI NATIONAL UNIC 
PENTRU APELURI DE 
URGENTA PENTRU AGENTIILE 
DE URGENTA LA NIVELUL 
MUNICIPIILOR, ALTELE DECÂT 
RESEDINTELE DE JUDETE.

5%
COGNOS 
BUSINESS 
CONSULTING SRL

Cu privire la procedura de achizitii publice finalizata prin incheierea Contr. de servicii nr. 315154/14.12.2010 au fost constatate 
urmatoarele:
Nota justificativa nr. 314655/16.11.2010 privind cerintele minime de calificare referitoare la capacitatea tehnica stabilite pentru atribuirea 
contractului de servicii de audit, nu detaliaza decat cerintele din documentatia de atribuire referitoare la personalul de specialitate (echipa 
de proiect), si nu toate criteriile de calificare si/sau selectie, precum lista principalelor prestari de servicii similare din ultimii 3 ani – 
ofertantul trebuie sa fi finalizat cu succes cel putin un contract de audit extern al unui proiect finantat din fonduri europene nerambursabile 
proiect a carui valoare sa fi fost in valoare de cel putin 5 milioane lei , derularea activitatii cu o echipa formata din cel putin 3 auditori.
Se incalca astfel prevederile Art. 8, alin. 2 al HG 925/2006.
Desi nota justificativa este alcatuita, aceasta nu motiveaza toate cerintele minime de calificare.”
In continuare se mentioneaza: „Coordonatorul echipei – se solicita master sau studii aprofundate de studiu de minim 18 luni in domeniul 
economic – nu se justifica de ce se solicita o astfel de diploma de master in domeniul economic pentru pozitia propusa in proiect, aceasta 
fiind ca restrictiva.
Coordonatorul echipei – se solicita certificat de absolvire cursuri in domeniul fondurilor structurale, aceasta cerinta fiind relevanta pentru 
pozitia propusa in proiect, in Nota justificativa nr. 314655 explicandu-se ca „certificarea de absolvire cursuri in domeniul fondurilor 
structurale va dovedi faptul ca experienta expertului propus este adaptata specificului derularii de proiecte din fonduri structurale din 



3.2 5260 Serviciul de Telecomunicatii 
Speciale - U.M. 0572 Bucuresti

DEZVOLTAREA SISTEMELOR 
INFORMATICE PE PLATFORMA 
SISTEMULUI NATIONAL UNIC 
PENTRU APELURI DE 
URGENTA PENTRU AGENTIILE 
DE URGENTA LA NIVELUL 
MUNICIPIILOR, ALTELE DECÂT 
RESEDINTELE DE JUDETE.

25% SC Asesoft 
International SRL NA

3.2 5263 Serviciul de Telecomunicatii 
Speciale - UM 0572

Interconectarea infrastructurii 
agentiilor de urgenta instituite la 
nivelul municipiilor (altele decat 
resedintele de judet) cu 
infrastructura sistemului national 
unic pentru apeluri de urgenta

25% SC Asesoft 
International SRL NA

3.2 5266 UAT Municipiul Targu-Mures
Dezvoltarea si cresterea eficientei 
serviciilor publice electronice in 
municipiul Targu-Mures

5% SC GMP 
Advertising SRL

Potrivit ofiterului de control OIPSI:
„Din verificarea modului de atribuire a modului de atribuire a contractului de prestari servicii de publicitate si promovare nr. 74/13.04.2010, 
incheiat intre UAMT Tg. Mures si S.C. GMP Advertising S.R.L., au fost identificate urmatoarele aspecte:
„Autoritatea contractanta a solicitat urmatoarele cerinte minime obligatorii pentru criteriul de calificare si selectie de natura celor restrictive 
prev. la art. 176, lit. c) si d) din OUG 34/2006:
Fisa de date a Achizitiei-Cap. IV-Criterii de Calificare
- Cerinta minima ca ofertantul sa faca dovada organizarii a cel putin unui eveniment pe domeniul ITC;
- Cerinta minima ca ofertantul sa faca dovada organizarii a cel putin unui comunicat de presa pe domeniul ITC;
- Cerinta minima ca ofertantul sa faca dovada ca dispune de cel putin 10 persoane angajate cu carte de munca, specialisti in domeniul 
ITC;
Avand in vedere prevederile art. 98 din Reg. CE nr. 1083/2006 coroborat cu pct. 2.3 din Reg. COCOF 07/0037/03-RO privind orientarile 
pentru stabilirea corectiilor financiare care trebuie aplicate cheltuielilor cofinantate din fondurile structurale si fondurile de coeziune in caz 
de nerespectare a normelor in materie de contracte de achizitii publice in vigoare la momentul atribuirii contractului propun aplicarea unei 
corectii de 5% din valoarea contractului in cauza. Valoarea totala a contractului de achizitie este de 33.229,48 lei la care se adauga TVA.”
Luand in considerare aceste constatari, consideram ca beneficiarul a incalcat principiile procedurii de atribuire a contractului stabilind in 
documentatia de atribuire criterii de calificare si selectie nelegale, ceea ce a dus la impiedicarea participarii la procedura a altor potentiali 
ofertanti

3.2 5267 Consiliul Local Rasnov

Eficientizarea Activitatilor Interne 
ale Primariei Rasnov si 
Furnizarea de Servicii Publice On-
Line in urma Interoperabilitatii 
Sistemelor Electronice

25%
SC Meding SRL
                                                             Contractul nr. 95/12.04.2010 atribuit urmare achizitiei directe are ca obiect achizitie componente hard

3.2 5267 Consiliul Local Rasnov

Eficientizarea Activitatilor Interne 
ale Primariei Rasnov si 
Furnizarea de Servicii Publice On-
Line in urma Interoperabilitatii 
Sistemelor Electronice

25% S.C. INDECO 
SOFT SRL

Contractul nr. 604/09.11.2010 atribuit urmare procedurii de atribuire organizate conform legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice 
are ca obiect „soft integrat pentru eficientizarea activitatilor Primariei Orasului Rasnov prin furnizarea de servicii on-line si instruire 
personal”

3.2 5275 Consiliul Judeţean BACĂU
Sistem informatic geospatial 
pentru gestiunea riscurilor si a 
intervenţiilor medicale -SIGRIM 

25%
INTERGRAPH 
COMPUTER 
SERVICES SRL 

achiziţionarea de servicii, echipamente si aplicaţii informatice in vederea realizării SIGRIM

3.2 5279 Municipiul Piatra Neamt

Implementarea la nivelul 
Municipiului Piatra Neamt a unui 
sistem TIC, in scopul asigurarii 
interoperabilitatii la nivel 
organizational, semantic si tehnic, 
cu impact asupra eficientizarii 
activitatii interne a institutiei si 
furnizarii de servicii publice online 
catre cetateni si mediul de afaceri

25% ROMSYS  SRL cheltuieli realizate in baza contractului de furnizare nr. 40433/11.10.2010 

3.2 5288 Primaria orasului Eforie
Cresterea interopeabilitatii 
sistemelor informatice in cadrul 
Primariei orasului Eforie

5% SC TRUMAN SRL incalcarea prevederilor  OUG 34/2006 - Autoritatea contractanta a inclus in cuprinsul documentatiei de atribuire ca factor de evaluare 
"experienta similara". 

3.3 6192 Spitalul Judetean de Urgenta 
Pitesti

E-sanatate:un serviciu in 
beneficiul cetateanului

10% European Funds 
Invest SRL

cheltuieli echipamente



3.3 6192 Spitalul Judetean de Urgenta 
Pitesti

E-sanatate:un serviciu in 
beneficiul cetateanului 25%

Asocierea Teamnet 
International zi 
Remania Soft 
Company SRL 

Cheltuieli       realizate în       baza       contractului 19109/28.10.2014

3.3 6205 Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
Brad Sistem medical informatic integrat 25%

Teamnet 
International SA -
Romanian Soft 
Company SRL

cheltuieli echipamente

3.3 6206 Spitalul Judetean de Urgenta 
Calarasi

E-sanatate:un serviciu in 
beneficiul cetateanului 25%

Teamnet 
International SA -
Romanian Soft 
Company SRL

cheltuieli echipamente

3.2 6210 SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE

“Implementarea unui Sistem 
Integrat de E-Sanatate pentru 
Facilitarea Accesului Cetatenilor 
la Servicii de Calitate si 
Prelucrarea si Schimbul de 
Informatii Medicale”

25%

Asociatia ASSIST 
SOFTWARE S.R.L. 
si Siveco Romania 
SA

Cheltuieli în baza Contractului de achiziţie - nr. 179/26.01.2011 încheiat cu Asociaţia Assist Software SRL si Siveco România SA

3.2 6214
Institutul de Boli Cardiovasculare 
"Prof. Dr. George IM Georgescu" 
Iaşi

E-CORD Center - Multiplicarea si 
proximizarea serviciilor de 
electrocardiografie ale Institutului 
de boli cardiovasculare Iasi 
pentru cetateni din Regiunea NE

5% Fundatia CORONA

Incalcare normative privind achizitiile.
O parte din cerintele minime impuse sunt restrictive, fiind irelevante in raport cu natura si complexitatea obiectului contractului.
Expert 1 – Consultant senior in managementul proiectelor de finantare – minim 5 ani vechime in coordonarea proiectelor cu finantare 
europeana, manager proiect/team leader al unor echipe de consultanta pentru cel putin 5 proiecte cu finantare europeana, angajat 
permanent al Ofertantului, vechime la locul de munca – minim 5 ani.
Expert 2 – Consultant senior al managementului proiectelor de finantare – minim 5 ani vechime in coordonarea proiectelor cu finantare 
europeana, Manager proicet pentru cel putin 5 proiecte cu finantare europeana, Angajat permanent al ofertantului – vechime la locul de 
munca minim 5 ani.
Expert 3 – consultant senior in managementul financiar – Minim 4 ani vechime in managementul financiar al proiectelor cu finantare 
europeana, Responsabil financiar pentru cel putin 4 proiecte cu finantare europeana, Angajat permanent al Ofertantului – vechime la locul 
de munca minim 4 ani.
Expert 4 – consultant senior achizitii publice – minim 4 ani vechime in achizitii pentru proiecte cu finantare europeana – responsabil 
logistic/achizitii pentru cel putin 4 proiecte cu finantare europeana , Angajat permanent al Ofertantului, Vechime la locul de munca – minim 
4 ani.
Si la cap. V.4 – capacitatea tehnica si/sau profesionala, conditiile minim astfel:
Experienta similara minima: dovada implementarii (in calitate de Titular) sau a prestarii de servicii de consultanta in managementul de 
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3.2 6214
Institutul de Boli Cardiovasculare 
"Prof. Dr. George IM Georgescu" 
Iaşi

E-CORD Center - Multiplicarea si 
proximizarea serviciilor de 
electrocardiografie ale Institutului 
de boli cardiovasculare Iasi 
pentru cetateni din Regiunea NE

5%

S.C. 
INFORMATION 
BUSINESS 
CONSULTING S.A

Potrivit ofiterului financiar AM: „Cerinţele minime au un caracter restrictiv, după cum urmează:
Expert cheie 1: manager de proiect
– experienţă profesională generală: experienţă dovedită de miniom 10 ani în dezvoltarea şi/sau implementarea proeictelor în domeniul IT şi 
C; 
- experienţă profesională specifică: experienţă dovedită de minim 7 ani în management de proiecte în domeniul IT şi C; 
Expert cheie 2: specialist tehnic 1 
– experienţă profesională generală: experienţă dovedită de minim 7 ani prin participarea în proiecte ce au presupus implementarea unor 
soluţii IT complexe; 
Expert cheie 3: specialist tehnic 2
– experienţă profesională generală: experienţă dovedită de minim 7 ani prin participarea în proiecte ce au presupus implementarea unor 
soluţii IT complexe (proiectare, design IT etc); 
Expert cheie 4: specialist tehnic 3
– experienţă profesională generală: experienţă dovedită de minim 7 ani prin participarea în proiecte pe parte de prelucrare de semnale bio-
medicale.
PROPUNERI CORECTII: 
În conformitate cu prevederile punctului 2.3 din Anexa la OUG 66/2011 se aplică o corecţie financiară de 10% contractului nr. 
7767.80/29.12.2010 încheiat între Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iaşi” şi SC Information Bussines 
C lti  SA t  li   it ii d  lifi  i l ţi  l li ”

3.2 6214
Institutul de Boli Cardiovasculare 
"Prof. Dr. George IM Georgescu" 
Iaşi

E-CORD Center - Multiplicarea si 
proximizarea serviciilor de 
electrocardiografie ale Institutului 
de boli cardiovasculare Iasi 
pentru cetateni din Regiunea NE

25%

Asocierea SC 
Lasting Sistem 
SRL, SC 
HELLIMED SRL si 
SC Fagar Trading 
SRL

Cheltuieli cu achizitiile



3.2 6214
Institutul de Boli Cardiovasculare 
"Prof. Dr. George IM Georgescu" 
Iaşi

E-CORD Center - Multiplicarea si 
proximizarea serviciilor de 
electrocardiografie ale Institutului 
de boli cardiovasculare Iasi 
pentru cetateni din Regiunea NE

10% S.C. INFO 
EDUCAŢIA S.R.L. Cheltuieli cu achizitiile

3.2 6225 SPITALUL OBSTETRICA 
GINECOLOGIE PLOIESTI

CRESTEREA EFICIENTEI 
SERVICIILOR MEDICALE ALE 
SPITALULUI OBSTETRICA 
GINECOLOGIE PLOIESTI PRIN 
IMPLEMENTARE DE SOLUTII E-
SANATATE

25%

Asocierea SC 
SIVECO ROMANIA 
SA – ISH 
Informatika Kft – SC 
EAST WEST SRL

cheltuieli achizitii

3.2 6250 Spitalul Clinic de Urgenta Oradea

Eficientizarea serviciilor medicale 
prin implementarea unui sistem 
integrat la Spitalul Clinic de 
Urgenta Oradea

25% SC INFO World 
SRL

Contractul nr. 1191/18.01.2012 atribuit urmare procedurii de achizitie publica are ca obiect „Eficientizarea serviciilor medicale prin 
implementarea unui sistem integrat la Spitalul Clinic de Urgenţă Oradea”. 

3.2 6259 Spitalul de Recuperare 
Sf.Gheorghe Botosani

Eficientizarea activitatii 
desfasurate in Spitalul de 
recuperare  Sf. Gheorghe 
Botosani, prin implementarea 
unui Sistem Informatic de E-
sanatate

5% AVENSA 
CONSULTING SRL

Potrivit ofiterului de verificare OIPSI:
„CONTRACT 3231/30.09.2010

CONCLUZII:
In fisa de date a achizitiei publice au fost mentionate mai multe criterii de calificare si selectie decat cele cuprinse in nota justificativa 
privind criteriile minime de calificare. Nota justificativa privind selectarea procedurii nu este avizata de compartimentul juridic.

PROPUNERI CORECTII:

Propunem  corectie de 5% conform OUG 66/2011, Anexa – pct. 2.3., consideram ca nerespectarea prevederilor art. 8, alin. (2) si art. 9, lit 
b), ambele din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. S-a propus procentul de 5% din valoarea contractului avand in 
vedere ca – potrivit ofiterului de control OIPSI – s-a considerat ca abaterea de la legislatie a fost minora si datorata unei erori. Procedura 
analizata putea fi incredintata direct, dar beneficiarul a considerat ca publicarea ei in SEAP poate mari competitivitatea. ”

3.2 6260 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE 
URGENTA CLUJ

„Realizarea si implementarea 
unui sistem spitalicesc informatic 
si informational integrat – 
SPIT@LL”

25%
asocierea SC Net 
Brinel SA cu SC 
Gama IT SRL

Cheltuieli realizate in baza Contractului nr. 3758/17.02.2011 

3.3 6758 S.C. DIRECT CLIENT SERVICES 
S.R.L

Dezvoltarea spatiului cultural 
virtual Carturesti 5%

S.C. ASSECO 
SOUTH EASTERN 
EUROPE SRL

Potrivit ofiterului de verificare OIPSI:
„Contract 391/29.12.2010
Invitatiile de participare catre operatorii economici nu au fost transmise concomitent cu publicarea anuntului de participare.
Urmatorul criteriu de calificare din documentatia de atribuire este nelegal: cerinta ca operatorul economic sa faca dovada obtinerii de profit 
pentru perioada aferenta ultimului exercitiu financiar incheiat.
PROPUNERI CORECTII:
In baza art. 98 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 si avand in vedere pct. 2.3 din Regulamentul (EC) COCOF 07/0037/03-RO privind 
orientarile pentru stabilirea corectiilor financiare care trebuie aplicate cheltuielilor cofinantate din fondurile structurale si fondul de coeziune 
in caz de nerespectare a normelor in materie de contracte de achizitii publice, in vigoare la momentul atribuirii contractului, corectia 
recomandata este de 10% din valoarea contractului de achizitie, procentaj care poate fi redus la 5%, in functie de gravitate. In cazul de 
fata, recomandam o corectie financiara de 5% din valoarea contractului de achizitie avand nr. 391/29.12.2010. 

3.3 6758 S.C. DIRECT CLIENT SERVICES 
S.R.L

Dezvoltarea spatiului cultural 
virtual Carturesti 5% MAGELLAN 

CONSULT SRL

Contract nr. C/OSD 119029 din 21.12.2010
Invitatiile de participare catre operatorii economici nu au fost transmise concomitent cu publicarea anuntului de participare.
Urmatorul criteriu de calificare din documentatia de atribuire este nelegal: cerinta ca operatorul economic sa faca dovada obtinerii de profit 
pentru perioada aferenta ultimului exercitiu financiar incheiat.
PROPUNERI CORECTII:
In baza art. 98 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 si avand in vedere pct. 2.3 din Regulamentul (EC) COCOF 07/0037/03-RO privind 
orientarile pentru stabilirea corectiilor financiare care trebuie aplicate cheltuielilor cofinantate din fondurile structurale si fondul de coeziune 
in caz de nerespectare a normelor in materie de contracte de achizitii publice, in vigoare la momentul atribuirii contractului, corectia 
recomandata este de 10% din valoarea contractului de achizitie, procentaj care poate fi redus la 5%, in functie de gravitate. In cazul de 
fata, recomandam o corectie financiara de 5% din valoarea contractului de achizitie avand nr. C/OSD 119029/21.10.2010. 



3.3 6798 SC Bonus SA Investitie pentru dezvoltarea 
aplicatiilor de instruire online 5%

SC ALOHA 
Informatika KFT 
Ungaria

Cu privire la Contractul de furnizare nr. 36/07.04.2011, încheiat cu ALOHA INFORMATIKA KFT Ungaria, s-au constatat următoarele:
Beneficiarul nu a respectat principiul transparenţei, astfel:
- Informaţiile din anunţul de intenţie, invitaţiile de participare şi documentaţia de atribuire nu sunt identice în ceea ce priveşte data limită de 
primire a ofertelor.
- Ofertele nu au fost deschise la data stabilită prin documentaţia de atribuire.
Invitaţiile de participare şi anunţul de intenţie nu conţin informaţii referitoare la data şi locul deschiderii ofertelor.
In invitaţiile de participare nr. 19/03.03.2011 termenul limită de depunere a ofertelor este data de 16.03.2011. În anunţul de intenţie publicat 
în ziarul local „Informaţia Harghitei” din 08.03.2011 data limită de depunere a ofertelor este 18.03.2011. În documentaţia de atribuire 
termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 18.03.2011 iar termenul de deschidere a ofertelor 18.03.2011.
Prin Adresa nr. 27/17.03.2011 beneficiarul a informat cei trei operatori economici cărora le-au fost transmise invitaţii cu privire la 
prelungirea termenului de depunere a ofertelor până la data de 24.03.2011, fără a se specifica data deschiderii acestora ci menţionându-
se „Toate celelalte prevederi ale documentaţiei de atribuire rămân neschimbate”.
Din raportul procedurii rezultă că ofertele au fost deschise în data de 24.03.2011, ora 14. La deschiderea ofertelor nu a participat nici un 
reprezentat al celor doi operatori economici care au depus oferte.
Au fost încălcate prevederile contractului de finanţare nr. 248/332/04.11.2010, Anexa VI NORME INTERNE DE ACHIZIŢII, punctele:
• „2.Principii - Pe parcursul întregului proces de achiziţie, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii:
[...]
 tra ns pa re na ;

[...]
 Prin transparenţă se înţelege aducerea la cunoştinţa publicului a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire în 
special cu privire la oportunitatea de participare la procesul de achiziţie, la elementele documentaţiei de atribuire precum şi la rezultatul 
procedurii.”
• „3.3 Anunţul/invitaţia de participare  - După finalizarea documentaţiei de atribuire beneficiarul va publica un anunţ de participare într-un 
ziar local/naţional şi va transmite concomitent invitaţii de participare la cel puţin 3 potenţiali ofertanţi. Anunţul şi invitaţia de participare vor 

                    

3.3 8804 S.C. GITTANOS COMPANY S.R.L.

Imbunatatirea competivitatii 
economice prin implementarea 
sistemului de Planificare a 
resurselor intreprinderii si a 
solutiilor IT pentru eficientizarea 
productiei in Gittanos Company

5% SC PREBY S.R.L.

Contract nr. 21/10.03.2011
În documentația de atribuire au fost detaliați următorii factori de evaluare cu punctajul aferent: 
1. Oferta financiară – 40 puncte
2. Timpul de intervenție fizică la solicitare în perioada de
garanție – 30 puncte
3. Timpul rezolvare defect – 30 puncte
Se consideră că  factorul ”timp rezolvare defect” este un factor de evaluare ilegal, întrucât nu poate evidenția avantajele propunerilor 
tehnice sau financiare ale potențialilor ofertanți. De asemenea, un asemenea factor de evaluare nu poate fi cuantificat în așa măsură încât 
să se realizeze o departajare corectă a candidaților, întrucât defectele care pot apărea pot fi de mai multe tipuri iar, în perioada derulării 
procedurii, timpul de rezolvare al acestora nu poate fi estimată.
Se consideră că  factorul ”Timpul de intervenție fizică la solicitare în perioada de garanție” este un factor de evaluare ilegal, întrucât nu 
poate evidenția avantajele propunerilor tehnice sau financiare ale potențialilor ofertanți. Un asemenea factor de evaluare nu poate fi 
cuantificat în așa măsură încât să se realizeze o departajare corectă a candidaților, întrucât anumite probleme apărute în funcționarea 
produselor pot fi remediate de la distanță.
Propuneri corecții:
În urma identificării abaterilor cu privire la stabilirea în Documentația de atribuire a unor criterii de atribuire restrictive  și respectând 

3.3 8804 S.C. GITTANOS COMPANY S.R.L.

„Imbunatatirea competivitatii 
economice prin implementarea 
sistemului de Planificare a 
resurselor intreprinderii si a 
solutiilor IT pentru eficientizarea 
productiei in Gittanos Company”

5%

Asocierea Preby 
SRL (lider) și 
Entersoft Romania 
Software SRL

Contract nr. 22/10.03.2011
În documentația de atribuire au fost detaliați următorii factori de evaluare cu punctajul aferent: 
1. Existența a minim 9 module funcționale – 9 puncte
2. Termenul de implementare – 20 puncte
3. Aplicațiile, respectiv modulele să fie dezvoltate de același
producător, având aceeași tehnologie și platformă de dezvoltare, baze de date – 25 puncte
4. Raportul cost/eficiență optim
5. Numărul de utilizatori să nu depindă de stații de lucru – 20 puncte.
Se consideră că ”aplicațiile, respectiv modulele să fie dezvoltate de același producător, având aceeași tehnologie și platformă de 
dezvoltare, baze de date” este un factor de evaluare nelegal, întrucât nu poate evidenția avantajele propunerilor tehnice sau financiare ale 
potențialilor ofertanți. De asemenea, un asemenea factor de evaluare ar avantaja operatorii economici care ar putea 
îndeplini cu succes obiectul contractului, chiar dacă aplicațiile și modulele produsului ofertat provin de la alți producători.
Beneficiarul a încălcat principiul proporționalității şi cel al tratamentului egal şi nediscriminatoriu prin aplicarea unor criterii de atribuire 
(factori de evaluare) nelegali care împiedică anumiţi ofertanţi potenţiali să participe la procedura de atribuire.
Propuneri corecții:
În urma identificării abaterilor cu privire la stabilirea în Documentația de atribuire a unor criterii de atribuire restrictive  și respectând 
principiul proporționalității, în baza art. 98 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și având în vedere pct. 2.23 din Regulamentul (EC) 
COCOF 07/0037/03 RO i i d i tă il   t  t bili  ţiil  fi i   t b i  li t  h lt i lil  fi ţ t  di  f d il  



3.3 9029 S.C. Architected Business 
Solutions S.R.L.

“Implementarea soluţiei de 
management al relaţiilor cu clienţii 
în cadrul ABS”

5% S.C. CRG NEXIA 
AUDIT S.R.L.

Potrivit ofiţerilor financiari şi de verificare a achiziţiilor: „În cadrul documentaţiei de atribuire nr. 1624/11.07.2011 sunt incluse cerinţe ce 
sunt de natură a restricţiona concurenţa (pentru demonstrarea capacităţii tehnice/profesionale a fost solicitată demonstrarea experienţei 
similare prin prezentarea listei de prestări servicii din 
ultimii 3 ani cu dovada implementării a cel puţin 2 proiecte de audit extern al proiectelor cu finanţare din fonduri publice sau europene în 
care ofertantul să fi fost contractant principal, contracte finalizate; pentru auditor s-a solicitat experienţa în domeniul de audit/financiar-
contabil de minim 10 ani, prezentarea certificării CAFR de cel puţin 7 ani şi certificarea de manager de proiect acreditată CNFPA sau 
echivalent, s-a solicitat prezentarea standardului de calitate ISO 9001 sau echivalent).
Se consideră că aceste cerinţe de calificare sunt de natură a restricţiona concurenţa pe piaţă, abatere ce este subiectul aplicării unei 
corecţii financiare în conformitate cu pct. 2.3. anexa la O.U.G. 66/2011.
Pentru abaterea de mai sus se propune o corecţie financiară în cuantum de 5% din valoarea contractului de achiziţie încheiat. Motivele 
diminuării cuantumului corecţiei sunt: au fost depuse 2 oferte  nu au existat clarificări asupra DA şi nu au existat contestaţii ”

3.3 9029 S.C. Architected Business 
Solutions S.R.L.

“Implementarea soluţiei de 
management al relaţiilor cu clienţii 
în cadrul ABS”

10%
SC 
SOFTELLIGENCE 
SRL

Achiziţie soluţie gestiune a clienţilor şi serviciilor aferente (consultanţă BB, CRM, CMS, e-commerce, SAP, training, licenţe baze de date, 
licenţe clienţi acces baze de date clienţi).

3.3 9043 SC Partener SRL Implementarea sistemului ERP 5% SC Alt Computer 
SRL

3.3 9106 SC Decora Stil S.R.L

PRODUCTIVITATE RIDICATA SI 
MANAGEMENT COMPETITIV 
PRIN IMPLEMENTAREA UNEI 
APLICATII ERP

5% S.C. TANDEM SRL
“Se constată că s-a încălcat principiul transparenţei prin faptul că nu s-au adus la cunoştinţă publicului toate informaţiile referitoare la 
aplicarea procedurilor de atribuire în anunţul de intenţie şi principiul tratamentului egal – se aplica o corecţie financiară de 5% din valoarea 
contractului de achiziţie”.

3.3 9106 SC Decora Stil S.R.L

PRODUCTIVITATE RIDICATA SI 
MANAGEMENT COMPETITIV 
PRIN IMPLEMENTAREA UNEI 
APLICATII ERP

5%
TEAM FIRST 
SOFTWARE & 
CONSULTING SRL

Se constată că s-a încălcat principiul transparenţei prin faptul că nu s-au adus la cunoştinţă publicului toate informaţiile referitoare la 
aplicarea procedurilor de atribuire în anunţul de intenţie şi principiul tratamentului egal – se aplica o corecţie financiară de 5% din valoarea 
contractului de achiziţie

3.3 9267 SC LOGISTIC E VAN WIJK SRL

Achizitionarea si implementarea 
sistemului informatic integrat de 
management in cadrul companiei 
Logistic e van Wijk SRL

5% SIMETRIX NET 
SRL

Din verificarea modului de atribuire a contractului de furnizare   nr. 1078/28.01.2011  în valoare totală de 578.127  lei  fără  TVA,  încheiat 
între S.C. LOGISTIC E VAN WIJK S.R.L. şi S.C. SIMETRIX NET S.R.L., au fost identificate următoarele abaterii de la Anexa VI,  
Instrucţiuni de achiziţii pentru operatorii economici privaţi ai POS CCE:

S.C.  LOGISTIC E VAN WIJK S.R.L.  utilizează în cadrul procedurii de atribuire a contractului de furnizare nr. 1078/28.01.2011, factorii de 
evaluare a ofertelor nelegali, încălcându-se astfel principiile: proporţionalităţii, eficienţei utilizării fondurilor publice, nediscriminării şi 
tratamentului egal, principii menţionate în Anexa VI la contractul de finanţare. 

Criteriul de atribuire a contractului de furnizare  stabilit prin fişa de date a achiziţiei/invitaţia de participare este “oferta cea mai avantajoasă 
din punct de vedere economic”, iar printre factorii de evaluare a ofertei  sunt menţionaţii : 
„2. Capacitatea profesională a ofertantului ( maxim 15 puncte)
a) Vechimea (maxim 5 puncte). Pentru ofertantul cu cea mai mare vechime se acordă 5 puncte (Vechimea maximă = numărul de ani de la 
de la înregistrarea în Registrul Comerţului până la deschiderea ofertelor) 
b) Numărul de angajaţi (maxim 2 puncte).  Pentru  ofertantul cu numărul cel mai  mare de angajaţii se acordă 2 puncte 
c) Experienţa anterioară în domeniu (5 puncte). Pentru ofertantul cu cel mai mare număr de contracte (implementări de soluţii similare cu 
cea solicitată în prezentul caiet de sarcini  se acordă 5 puncte)
d) Situaţia financiară  (maxim 3 puncte).  Pentru ofertantul cu cea mai mare rată a profitului  se acordă 3 puncte 
3. Factor de risc implementator (maxim 6 puncte). Pentru ofertantul cu cea mai mare rată a solvabilităţii se acordă 6 puncte”

Beneficiarul punctează (maxim 21 puncte dintr-un total de 70 puncte ofertă tehnică) aspecte neconcurenţiale, nerelevante şi 
disproporţionate pentru un contract de furnizare (operatorul economic cu cea  mai mare vechime va primi punctaj maxim; operatorul 
economic cu cei mai mulţi angajaţi va primi punctaj maxim; operatorul economic cu cel mai mare număr de contracte-implementări de 
soluţii similare cu cea solicitată în prezentul caiet de sarcini i se va  acorda punctaj maxim, operatorul cu cea mai mare solvabilitate va 
primi punctaj maxim – beneficiarul consideră că o bună solvabilitate la data depunerii documentaţiei de atribuire are ca efect un risc 
implementator mic mai precis risc de insolvenţă/faliment mic – aspect nerelevant şi neconcurenţial pentru un contract de furnizare  etc.)  

În  Anexa VI la contractul de finanţare se menţionează faptul că : criteriul „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” 
presupune  stabilirea  ca ofertă câştigătoare,  a ofertei care a întrunit cel mai mare punctaj prin aplicarea factorilor  de evaluare. Potrivit 
contractului de finanţare, factorii de evaluare  pot fi, alături de  preţul ofertei, elemente precum costurile  de funcţionare, caracteristicile 
calitative şi tehnice, raport cost eficienţă/servicii de asistenţă tehnică.”
 În fapt,  elementele enumerate se referă la caracteristicile ofertei tehnice/financiare  depuse de beneficiar şi nicidecum la „profilul 



3.3 9267 SC LOGISTIC E VAN WIJK SRL

Achizitionarea si implementarea 
sistemului informatic integrat de 
management in cadrul companiei 
Logistic e van Wijk SRL

5% SC IQUEST 
Technologies SRL

Din verificarea modului de atribuire a contractului de furnizare  nr. 1077/28.01.2011   în valoare totală de 2.832.230  lei fără  TVA,  încheiat 
între S.C.  LOGISTIC E VAN WIJK S.R.L.  şi   S.C. IQUEST TEHNOLOGIES  S.R.L., au fost identificate următoarele abateri de la Anexa 
VI,  Instrucţiuni de achiziţii pentru operatorii economici privaţi ai POS CCE.

S.C. LOGISTIC E VAN WIJK S.R.L. utilizează în cadrul procedurii de atribuire a contractului de furnizare nr. 1077/28.01.2011,  factorii de 
evaluare a ofertelor nelegali, încălcându-se astfel principiile: proporţionalităţii, nediscriminării şi tratamentului egal eficienţei utilizării 
fondurilor publice, principii menţionate în Anexa VI la contractul de finanţare. 

Criteriul de atribuire a contractului de furnizare  stabilit prin fişa de date a achiziţiei/invitaţia de participare, este oferta cea mai avantajoasă 
din punct de vedere economic, iar printre factorii de evaluare a ofertei  sunt menţionaţi : 
„2.Capacitatea profesională a ofertantului (maxim 15 puncte)
a) Vechimea (maxim 5 puncte). Pentru ofertantul cu cea mai mare vechime se acordă 5 puncte (Vechimea maximă = numărul de ani de la 
de la înregistrarea în Registrul Comerţului până la deschiderea ofertelor) 
b) Numărul de angajaţi (maxim 2 puncte).  Pentru  ofertantul cu numărul cel mai  mare de angajaţi se acordă 2 puncte 
c) Experienţa anterioară în domeniu (5 puncte). Pentru ofertantul cu cel mai mare număr de contracte (implementări de soluţii similare cu 
cea solicitată în prezentul caiet de sarcini  se acordă 5 puncte)
d) Situaţia financiară  (maxim 3 puncte).  Pentru ofertantul cu cea mai mare rată a profitul  se acordă 3 puncte 
3. Factor de risc implementator (maxim 6 puncte). Pentru ofertantul cu cea mai mare rată a solvabilităţii se acordă 6 puncte
4. Maturitatea soluţie (maxim 5 puncte).  Pentru ofertantul cu cel mai mare număr de ani vechime a soluţiei se acordă 5 puncte
Notă: Numărul de ani vechime al ofertantului se consideră numărul anilor trecuţi de la primul contract menţionat în Formularul D până la 
momentul depunerii ofertei, în cazul în care acest lucru nu este definit în oferta  tehnică.”

Beneficiarul punctează (maxim 26 puncte dintr-un total de 70 puncte ofertă tehnică) aspecte neconcurenţiale, nerelevante şi 
disproporţionate în raport cu natura contractului (operatorul economic cu cea  mai mare vechime va primi punctaj maxim; operatorul 
economic cu cei mai mulţi angajaţi va primi punctaj maxim; operatorul economic cu cel mai mare număr de contracte-implementării de 
soluţii similare cu cea solicitată în prezentul caiet de sarcini i se va  acorda punctaj maxim, operatorul cu cel mai vechi contract  
implementat va primi punctaj maxim etc.)  

În  anexa VI la contractul de finanţare se menţionează faptul că: criteriul „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” 
presupune  stabilirea  ca ofertă câştigătoare,  a ofertei care a întrunit cel mai mare punctaj prin aplicarea factorilor  de evaluare. Potrivit 
contractului de finanţare, factorii de evaluare  pot fi, alături de  preţul ofertei, elemente precum costurile  de funcţionare, caracteristicile 

3.3 10776 IRCAT-CO S.R.L.
Implementarea unui sistem 
informatic integrat la nivelul firmei 
IRCAT-CO, Ilfov

5% NOVENSYS 
DYNAMICS S.R.L.

3.3 10853 S.C. SORCETI EXPEDITII SI 
TRANSPORTURI S.R.L.

Implementarea Sistem Informatic 
in Vederea Asistarii Activitatilor 
Operative de Expeditie, Logistica, 
Distributiesi Servicii Conexe

5% SC GITS COM SRL 

Potrivit ofiterului financiar OIPSI:
„contract 000253/07.07.2011

Concluzii:
- Anuntul de participare nu contine informatiireferitoare la termenul limita de depunere a ofertelor, criteriul de atribuire utilizat, modalitatea 
de obtinere a documentatiei de atribuire.
- Invitatiile de participare nu au fost trimise concomitent cu publicarea anuntului in ziar;
- Dosarul achizitiei nu contine Procesul-verbal de evaluare a ofertelor si de adjudecare a ofertei castigatoare;
- Dosarul achizitiei nu contine declaratiile de confidentialitate si impartialitate ale membrilor comisiei de evaluare.
Propuneri corectii:
In baza art. 98 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 si avand in vedere pct. 2.4. din Nota (EC) COCOF 07/0037/03-RO privind orientarile 
pentru stabilirea corectiilor financiare care trebuie aplicate cheltuielilor cofinantate din fondurile structurale si fondul de coeziune in caz de 
nerespectare a normelor in materie de contracte de achizitii publice, in vigoare la momentul atribuirii contractului, corectia recomandata 
este de 10 % din valoarea contractului de achizitie, procentaj care poate fi redus la 5%, in functie de graitate. In cazul de fata, 
recomandam o corectie financiara de 5% din valoarea contractului de achizitie avand nr. 000253/07.07.2011.”

3.3 10854 SC MATEROM SRL
Implementarea si dezvoltarea de 
noi sisteme TIC integrate si alte 
aplicatii electronice pentru afaceri

5% GENESYS 
SYSTEM RO SRL

incalcare normative legale/proceduri de lucru: art. 5.4, lit. g din GS - autoritatea contractanta a introdus in cuprinsul documentatiei de 
atribuire specificatii tehnice care nu respecta neutralitatea tehnologica



3.3 10854 SC MATEROM SRL
Implementarea si dezvoltarea de 
noi sisteme TIC integrate si alte 
aplicatii electronice pentru afaceri

5% S&T ROMANIA 
SRL

Din pag 20 punctul 4 al raportului de control rezultă că beneficiarului i se vaconsidera neeligibilă contravaloarea a 50% din serviciile de 
instalare hardware, associate instalării acestor echipamente nesolicitate de către furnizorul Gcnesys Systems RO SRL, specificat la 
punctul I în factura fiscala nr.036138/29.08.2011
Din completările nr.8308/28.03.2014 la Raportul de Control nr.27.03.2014 se specifica următoarele : ''Informaţiile privind criteriul de 
atribuire sunt contradictorii în documenaţia de atribuire. Din raportul de atribuire rezultă ca a fost aplicat criteriul preţul cel mai scăzut, dar 
nu la nivelul general al ofertei, ci pentru fiecare obiect în parte, deşi s-a procedai la împărţirea pe loturi.
în concluzie considerăm ca aplicarea criteriului de atribuire menţionat în documentaţia de atribuire a fost efectuată incorect. Deşi 
beneficiarul nu a procedat la împărţirea pe Ioturi a obiectului contractului, în evaluarea ofertelor a aplicat criteriul preţului cel mai scăzut 
fiecărei componente in parte, astfel incât s-a ajuns la atribuirea a două contracte către doi operatori economici difieriţi.
Se propune aplicarea unei corecţii de 5% din valoarea Contractului nr.8206/05.10.2011 întrucât sunt întrunite circumstanţele prevăzute la 
punctul 2 4  din anexa I la OUG 66/2011 privind atribuirea arbitrară a contractelor cu consecinţa incidenţei unei corecţii financiare de 5%"

3.1 10986 SC MEDICLIM SRL

Eficientizarea serviciilor de 
sanatate si alimentatie publica 
prin implementarea unui sistem 
informatic integrat in cadrul S.C. 
MEDICLIM SRL

5% SC Bit Software 
SRL

Cf. comentariilor inscrise de ofiterii de verificare in Anexa 2.2 – LVA nr. 311.075/16.12.2013 privind verificarea procedurilor de atribuire 
reglementate de normele interne, următoarele abateri au fost constatate:
- beneficiarul a raspuns la solicitarea de clarificari din partea unuia dintre ofertanti fara a transmite catre toti participantii acest raspuns.
- Beneficiarul a solicitat in cadrul documentatiei de atribuire o serie de criterii considerate restrictive.
Drept urmare, lista de achizitii a AM POS CCE propune o „Corectie financiara de 5% se aplica in cf. cu prevederile OUG 66/2011 pct. 2.2. 
din Anexa – aplicarea unor criterii de calificare si selectie sau factori de evaluare nelegali si cf. pct. 2.4.-incalcarea principiului tratamentului 
egal.”
Observatie: Suma neeligibila a fost identificata la verificarea achizitiilor aferente CF 244/331/04.11.2010 si a coincis ca timp cu verificarea 
CR 3 – finala. Corectia de 5% se aplica nu numai la CR 3 ci afecteaza si CR1 si CR2. Din acest motiv, trebuie intreprinse masuri de 
recuperare aferente acestor cereri.

3.2 14180 Arhivele Naţionale
Asocierea Oquest Technologies 
S.R.L. – Software Development & 
Consulting S.R.L.

10%

Asocierea Oquest 
Technologies 
S.R.L. – Software 
Development & 
Consulting S.R.L.

Achiziţie servicii

3.2 14183
Autoritatea Nationala pentru 
Administrare si Reglementare in 
Comunicatii

Aplicatie online pentru 
compararea ofertelor de 
comunicatii destinate utilizatorii 
finali

5%
S.C. SMART 
TELECOM 
CONSULTING SRL

Potrivit ofiterului de verificare OIPSI:
„In urma verificarii la fata locului a dosarului de achizitie, respectiv a procedurii de atribuire a contractului nr. SC DA 20874/02.09.2011 
incheiat cu SC SMART TELECOM CONSULTING SRL echipa de control a sesizat urmatoarele:
Documentatia de atribuire contine urmatoarele criterii de calificare restrictive:
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani:
- a participat, in calitate de consultant, in cadrul unui proiect, avand ca obiect implementare de solutie in domeniul sistemelor informatice cu 
finantare din fonduri europene sau alte surse de finantare internationala.
Criterii restrictive privind personalul:
Manager de proiect:
- experienta de minim 5 ani in magament de proiect, din care 3 ani in proiecte cu finantare din fonduri europene sau alte surse de finantare 
internationala
- participarea ca manager de proiect in cel putin un proiect de implementare a sistemelor informatice, cu finantare din fonduri europene sau 
alte surse de finantare internationala
Expert coordonare si Supraveghere Fonduri Europene:
- participarea la implementarea a minim unui proiect IT&C in domeniul comunicatiilor cu finantare din fonduri europene sau alte surse de 
finantare internationala
Expert comunicatii:
- participarea la implementarea a minim un proiect in domeniul telecomunicatiilor cu finantare din fonduri europene sau alte surse de 
finantare internationala
Expert Securitate IT:
- participarea, in calitate de expert securitate IT, la implementarea a minim unui proiect in domeniul telecomunicatiilor cu finantare din 
fonduri europene sau alte surse de finantare internationala
Expert financiar:
- - participarea, in calitate de expert financiar, la implementarea a minim unui proiect in domeniul telecomunicatiilor cu finantare din fonduri 
europene sau alte surse de finantare internationala
 Expert achizitii publice:
- participarea, in calitate de expert achizitii publice, la implementarea a minim unui proiect in domeniul telecomunicatiilor cu finantare din 
fonduri europene sau alte surse de finantare internationala.
Jurist:
- - participarea, in calitate de jurist, la implementarea a minim unui proiect in domeniul telecomunicatiilor cu finantare din fonduri europene 
sau alte surse de finantare internationala



3.2 14183
Autoritatea Nationala pentru 
Administrare si Reglementare in 
Comunicatii

Aplicatie online pentru 
compararea ofertelor de 
comunicatii destinate utilizatorii 
finali

5% S.C.UTI SISTEMS 
S.A

In  Fisa de date/ III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala/ Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea  
respectarii cerintelor mentionate se solicita :
A.Personal de specialitate - Manager proiect
Trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte: 
1.- Certificare în Management de proiect conform
Clasificatiei Ocupatiilor din România - COR 241919 sau echivalent pentrualte tari;
2.- Experienta în managementul de proiecte în  domeniul IT de minim 5 ani; -cerinta  specifica (extinsa )  nu poate fi asimilata unei cerinte 
generale;
3.- Experienta prin participarea în aceasta calitate, în cel putin un proiect care implica un sistem de tarifare de comunicatii electronice 
(presupune cel putininterfata, baza de date, algoritm de calcul) 
- cerinta   specifica ,  in  descriere  nefiind mentionat  cuvantul „similar”, ii  atribuie un caracter restrictiv.
Desi in Nota Justificativa nr.211/25.01.2012 de stabilire a criteriilor de calificare este justificata mentionarea acestor cerinte, consideram o  
cumulare a  conditiilor de experienta specifica in cazul  managerului de proiect. Minim 5 ani  experientă  în managementul de proiecte în  
domeniul IT si  participarea în aceasta calitate, în cel putin un proiect care implica un sistem de tarifare de comunicatii electronice  sunt 
cerinte care  pot avea ca rezultat  reducerea numarului de potentiali ofertanti, in ultima instanta  reducerea competitivitatii.
Corectia prevazuta pentru  criteriile de calificare si selectie  restrictive(ilegale) existente in procedura de licitatie mai sus prezentata si 
verificata   este cea mentionata la punctul 9 din  HG 519/26 06 2014  privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale /corectiilor 

3.2 14211 Consiliul Judetean Harghita
Realizarea si implementarea unui 
sistem complex de e-guvernare la 
Consiliul Judetean Harghita

5%

Asocierea SC 
SIVECO Romania 
SA si SC Ro&Co 
SOFT SRL

Documentaţia de atribuire iniţială a conţinut cerinţe cu potenţial caracter restrictiv, fapt sancţionat de CNSC prin Decizia nr. 
2027/C8/1973/27.06.2012 faţă de contestaţia SC Club Software SRL Timişoara prin care s-a dispus remedierea documentaţiei de 
atribuire. În Anunţul de atribuire nu este menţionat numele corect al ofertantului câştigător, fiind indicat doar SC SIVECO România SA. S-a 
solicitat prin D.A. ca „Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si 
mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii pentru cel putin un domeniu de activitate ce face obiectul 
contractului.”  In fisa de date este solicitat certificat pentru producator ISO 9001 si 14001, cat si sistemul de operare Windows 7 
Profesional. Prin modul în care autoritatea contractantă a acționat pe parcursul aplicării procedurii de atribuire: a încălcat principiul 
recunoașterii reciproce,  prin utilizarea de criterii de calificare și selecție specifice, încălcând prevederile art. 177 alin (2) din OUG 34/2006.

PROPUNERI CORECŢII: Aplicarea unei corecții de 5% valoarea eligibilă a contractului -  pentru încălcarea principiului recunoașterii 
reciproce prin introducerea în cadrul documentației a unor criterii restrictive,  în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3^2 din OUG 
66/2011 coroborat cu prevederile Anexei din HG 519/2014  Partea 1  cap  A  pct  9 din tabel (anunțul de participare și documentația de 

3.2 14323
Centrul National de Administrare a 
Bazelor de Date privind Evidenta 
Persoanelor

SISTEM NATIONAL INTEGRAT 
DE INTRODUCERE SI 
ACTUALIZARE A 
INFORMATIILOR LEGATE DE 
EVIDENTA PERSOANELOR

5%

SC NOVENSYS 
DYNAMICS SRL în 
asociație cu SC 
CONCEPT 
ELECTRONICS

A. Din verificarea procedurii de achiziţie aferentă Contractului nr. 3522641/27.08.2012 încheiat cu SC NOVENSYS DYNAMICS SRL s-a 
constatat utilizarea de criterii de calificare restrictive.

Astfel, pentru demonstrarea pregătirii profesionale a 4 dintre cei 16 experți, Autoritatea Contractantă a solicitat diplome/certificate 
specifice, după cum urmează:

1. Cerința privind studiile expertului cheie nr. 1 – Coordonator de proiect (studii: certificări în domeniul managementului de proiect cu 
dezvoltare de software, eliberate de o instituție recunoscută la nivel național sau internațional: PMI, IPMA, PRINCE2 sau echivalent).

2. Expertul cheie nr. 2 – Coordonator de proiect pe linie tehnică (studii: certificare profesională în domeniul managementului de proiect, 
eliberată de o instituție recunoscută la nivel național sau internațional: PMI, IPMA, PRINCE2 sau echivalent).

3. Expertul cheie nr. 4 – Expert arhitect de soluții de aplicație (studii: diplomă de certificare ITIL sau echivalent).

4. Expertul cheie nr. 6 - Expertul în sisteme de management al securității informațiilor (studii: certificare în securitatea sistemelor 
informatice emis de o autoritate de certificare competentă – CISSP, CISM sau echivalent).  
 
Cerințele referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a ofertanţilor, criteriile de calificare solicitate a fi îndeplinite de experţii echipei de 
proiect şi pentru care s-a solicitat prezentarea de numeroase certificări, sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea 
contractului, încălcându-se astfel dispoziţiile art. 177, alin.1 și 2, art. 178 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 şi prevederile art. 8 alin. (1) din 
H.G. nr. 925/2006:
ART. 177
    ”(1) Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de către o autoritate publică competentă sau de către un organism 
de drept public sau privat care respectă standarde europene de certificare, pentru demonstrarea îndeplinirii unor criterii de calificare şi 
selecţie formulate în conformitate cu prevederile art. 176.
    (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune candidaţilor/ofertanţilor obligativitatea prezentării unei certificări specifice, 
aceştia din urma având dreptul de a prezenta, în scopul demonstrării îndeplinirii anumitor cerinţe, orice alte documente echivalente cu o 
astfel de certificare sau care probează, în mod concludent, îndeplinirea respectivelor cerinţe. Autoritatea contractantă are dreptul de a 
solicita, dacă se consideră necesar, clarificări sau completări ale documentelor prezentate…”

Astfel:



3.2 14430 Casa Nationala de Pensii Publice

Servicii publice online destinate 
cetatenilor contribuabili si 
beneficiari ai sistemului public de 
pensii si din sistemul accidentelor 
de munca si al bolilor profesionale

10%

Asocierea S.C. 
TEAMNET 
International S.A. – 
S.C. ASSECO  SEE 
S.R.L.

Cheltuieli realizate în baza Contractului nr.163/28.12.2011 

3.3 22995 Primaria Municipiului Brasov Dezvoltare locala prin educatie 
flexibila. 

25% SC ROMSYS SRL Verificare CR

3.2 22996 Ministerul Justiţiei

Platforma de e-Learning cu 
specific IT pentru Ministerul 
Justitiei si sistemul judiciar din 
România

10% S.C. SIVECO 
ROMANIA S.A.

Achiziţie servicii

3.2 23001 ISJ Harghita

Calitate şi performanţă în 
educaţie prin dezvoltarea şi 
implementarea unei soluţii e-
learning la nivelul Inspectoratului 
şcolar Judeţean Harghita

5% SC COMPUTER 
TRADE SRL

Pe parcursul verificării au fost constatate următoarele abateri:

Criteriile de calificare si selectie restrictive, care limiteaza concurenta,  referitoare  la capacitatea profesionala:
a. - manager de proiect, cu diploma de studii superioare de lunga durata, în domeniul informatic sau IT (...)
b.- personal tehnic autorizat IPV6 – pentru instalarea si punerea în functiune a retelei hard, dovedit prin scrisoare/certificat care atesta 
instruirea personalului in conformitate cu standardele reparatiei si folosirea echipamentelor adecvate la standardele impuse de producator.

In ceea ce priveste declararea ofertantilor ca neconformi/ inacceptabili se constata faptul ca autoritatea contractanta incalca principiul 
Tratamentului Egal, prevederile art. 72, alin.(2), lit.b) si h) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ce prevede „(2) 
Atribuţiile comisiei de evaluare sunt următoarele:[…] b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în 
care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;[…] h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care 
stau la baza încadrării ofertelor respective în aceasta categorie;”, si prevederile art.81 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare ce prevede „Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi ofertele neconforme” deoarece comisia de 
evaluare a atribuit contractul unei oferte care nu respecta cerinţa privind deţinerea certificatului ISO 9001, aşa cum a fost ea solicitată în 
fişa de date a achiziţiei. Astfel, din informatiile inscrise pe certificatul ISO 9001 nu rezulta ca ofertantul este certificat pentru 
comercializarea produselor care fac obiectul contractului, constatandu-se faptul ca prin declararea cerintei ca fiind indeplinita s-a 
determinat acceptarea unui ofertant care nu ar fi fost selectat dacă criteriile de selecție publicate ar fi fost respectate.
Cu privire la criteriul de atribuire, oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, se constata faptul ca, autoritatea contractanta 
a folosit cerinte minime din caietul de sarcini ca si factori de evaluare. Astfel, cerinte tehnice minime cu privire la capacitatea HDD a 

l  di  d l ISJ ( i tii  d t  b k )  ti l l  di   li t j  it t  i i RAM di   

3.2 23038 UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL 
MARE SUCEAVA

Dezvoltarea unei platforme 
informatice de tip E-educaţie care 
va susţine electronic procesul 
educaţional desfăşurat de 
Universitatea Ştefan cel Mare din 
Suceava

5%
SC STRUCTURAL 
MANAGEMENT 
SOLUTIONS SRL

Pe parcursul verificării au fost constatate următoarele abateri:

Sunt  solicitate criterii de calificare restrictive, privind capacitatea tehnica a echipei de implementare, in documentatia de atribuire: 
Cerintele privind detinerea de calificare: manager de proiect (diploma CNFPA, cod COR sau echivalent) pentru pozitiile responsabil 
administrativ, responsabil financiar si responsabil tehnic  depasesc nevoia autoritatii contractante de a se asigura ca exista capacitatea 
efectiva a expertului financiar si expertului administrativ de a executa prezentul contract, in conditiile in care acestia fac dovada existentei 
experientei profesionale in domeniile pentru care sunt propusi in cadrul proiectului, incalcandu-se astfel prevederile art.2 alin.2  lit.a si b si  
art. 179 din OUG 34/ 2006 precum si art. 8 alin 1, lit. a) din HG 925/ 2006.

Propuneri corecţii: 
Propunem aplicarea unei corecţii financiare de 25% din valoarea eligibilă a contractului nr. 9684/20.06.2012, încheiat între Universitatea „ 
Stefan cel Mare”  Suceava şi SC STRUCTURAL MANAGEMENT SOLUTIONS SRL,  pentru  solicitarea  unor  criterii de calificare 
restrictive, privind capacitatea tehnica a echipei de implementare  care are  ca efect crearea de obstacole nejustificate în ceea ce priveşte 
concurenţa   în conformitate cu prevederile punctului 3 din partea 2 lit a  a Anexei la HG nr  519/2014  

3.2 23335 Universitatea de Medicina şi 
Farmacie Carol Davila, Bucureşti

Portal educaţional şi sitem 
electronic aplicativ integrat de 
educaţie al Universităţii de 
Medicină şi farmacie Carol Davila 
Bucureşti pentru dezvoltarea 
perfomanţei medicale în domeniul 
dermato-oncologiei

25% S.C. THE RED 
POINT S.A.

Achiziţie servicii

3.2 23354 Primăria Municipiului Piatra Neamţ

“Platforma de instruire continuă 
pentru angajaţii Primăriei 
Municipiului Piatra Neamţ  
(acronym- eForm)”

25%
S.C. Centrul 
Teritorial de Calcul 
Electronic S.A.

cheltuieli cu achiziţie servicii

3.2 23401 Agenţia Română de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Superior 

Sistem de eEducaţie pentru 
evaluarea calităţii în învăţământul 
superior din România (SeECIS)

5% DAM FISCALITY 
S.R.L.



3.2 23401 Agenţia Română de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Superior 

Sistem de eEducaţie pentru 
evaluarea calităţii în învăţământul 
superior din România (SeECIS)

10%

Asocierea S.C. 
SOFWIN S.R.L. şi 
            S.C. 
CONCEPT 
ELECTRONICS 
S.R.L.

Achiziţie servicii

3.2 23558 Secretariatul General al Guvernului Centrul virtual de instruire a 
personalului 25%

Asocierea SC 
Asseco SEE SRL – 
SC Pheonix IT SRL 
si tert sustinator 
             Maguay 
Impex

Servicii 

3.2 30893 Casa Nationala de Asigurari de 
Sanatate

Sistem informatic integrat pentru 
dosarul electronic de sanatate 5% S.C. UTI GRUP 

S.A.

Ca urmare a verificarilor se constata următoarele abateri:
1. In data de 21.02.2012 (data de depunere a ofertelor fiind stabilita prin anuntul tip erata nr. 24633 in data de 23.02.2012 ora 12:00) 
autoritatea contractanta anuleaza prin documentul „clarificare 23 des” postat pe site-ul www.e-licitatie.ro la ora 17.01 toate raspunsurile la 
solicitarile de clarificari postate anterior.
Sunt anulate astfel un numar de 64 de raspunsuri la solicitarile de clarificari fara a fi prelungit termenul limita de depunere a ofertelor. 
Retinem opinia CNSC care afirma ca prin solicitarile de clarificari de la 17 la 22 privesc atat continutul anterior a documentatiei de atribuire 
cat si informatii noi, respectiv clarificari asupra posibilitatilor de indeplinire in mod complet/ echivalent a unor conditii/ cerinte de participare 
in procedura/ intocmire propuneri tehnice.
Autoritatea contractanta a suspendat procedura de atribuire ca urmare a formularii contestatiilor.
Ca urmare a deciziei CNSC autoritatea contractanta a publicat anuntul de tip erata Numarul 25069/ 15.03.2012 prin care este prelungit 
termenul limita de depunere a ofertelor pana la data de 29.03.2012 ora 10:00 care nu contine masurile de remeriere impuse prin decizia 
CNSC. Masurile de remediere au fost publicate in sectiunea de clarificari in documentul intitulat „Remediere DES 1403”, postat pe site-ul 
www.e-licitatie.ro in data de 14.03.2012 ora 17.27.
Constatam astfel incalcarea prevederilor art. 26, alin. 2 din HG 925/ 2006 in vigoare la momentul desfasurarii procedurii de achizitie cu 
privire la obligatia autoritatii contractante de respectare a principiului transparentei si tratamentului egal, prin publicarea unei erate care sa 
contina remedierile la documentatia de atribuire, asa cum au fost dispuse de CNSC sau trimitere la documentul prin care se face aceasta 
remediere:
(2) În cazul în care, după publicarea unui anunţ, intervin anumite modificări faţă de informaţiile deja publicate, autoritatea contractantă are 
obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de tip erată la anunţul iniţial, în condiţiile prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene 
nr. 1.564/2005, care stabileşte formatul standard al anunţurilor publicitare în cadrul procedurilor de atribuire prevăzute în directivele nr. 
17/2004/CE şi 18/2004/CE.
La momentul desfasurarii procedurii de achizitie sistemul public de achizitii nu transmiterea un anunt de tip erata catre Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene in momentul publicarii unei claificari la documentatia de atribuire deoarece cele doua sisteme informationale nu erau inca 
conectatate deci operatorii economici din afara Romaniei nu au fost informati cu privire la publicarea clarificarilor aferente procedurii de 
achizitie, respectiv nu au fost informati cu privire la modificarea documentatiei de atribuire.
In plus, Autoritatea contractanta a publicat anuntul de tip erata numarul 25438/ 26.04.2012 prin care prelungeste termenul limita de 
depunere a ofertelor pana la data de 08.05.2012 ora 10:00 dar in care nu au fost mentionate modificarile aduse raspunsurilor la solicitarile 
de clarificari, asa cum a fost dispus prin decizia CNSC.
Pentru punerea in aplicare a dispozitiilor CNSC autoritatea contractanta a publicat in sectiunea de clarificari documentul intitulat „Clarificari 
24 DES”. 
2. Consideram ca pentru expertii cheie si non-cheie au fost formulate cerinte care au caracter discriminatoriu, indeosebi cerinte precum:

3.2 30893 Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate

Sistemul Național Dosarul  
Electronic de Sănătate 2%

S.C. FLAROM 
ADVERTISING 
S.R.L

Prin Raportul de control nr. 9378 întocmit la data de 05.11.2014 de către echipa de control din cadrul Autorității Naționale pentru 
Reglementarea și Monitorizarea  Achizițiilor Publice s-a reținut că în cadrul procesului de evaluare a ofertelor s-a adus atingere principiilor 
transparenței și tratamentului egal, în sensul  că:
-pe parcursul  procesului de evaluare a ofertelor documentația de atribuire nu conținea toate informațiile necesare pentru a asigura 
ofertantului o informare completă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire, în speță, caietul de sarcini nu conținea 
informațiile privind modul în care urmau să fie evaluate propunerile tehnice din punctul de vedere al criteriilor de alegere a posturilor TV 
care urmau să difuzeze spotul TV ;
-Comisia de evaluare a luat în considerare cerințe suplimentare ce nu au fost incluse în documentația de atribuire inițială și pe care nu le-a 
făcut cunoscute potențialilor operatori economici interesați să participe la procedura de achiziție, fiind încălcate prevederile art. 2 alin. (2) 
lit. b) și lit. d) din OUG nr. 34/2006 cu privire la respectarea principiilor transparenței și tratamentului egal.
Potrivit anexei la HG nr  519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile 

3.2 31445 Ministerul Comunicatiilor si 
Societatii Informationale Dezvoltare Bridge PKI 10%

S.C. ASESOFT 
INTERNATIONAL 
S.A.

Achiziţie servicii

3.2 31446 Ministerul Comunicatiilor si 
Societatii Informationale

Dezvoltarea interoperabilitatii 
bazelor de date destinate IMM-
urilor

10% S.C. COMPUTAS 
IT ROMANIA SRL

Achiziţie servicii



3.2 31493 MAI

Sistem interoperabil centralizat 
pentru evidenta apostilei elibeate 
de catre institutiile prefectului 
pentru actele oficiale 
administrative

10% Power Net 
Consulting SRL CHELTUIELI PENTRU ACHIZITIONAREA ECHIPAMENTELOR TIC SI A DOTARILOR

3.2 31502 Centrul National de Management 
pentru Societatea Informationala

Extindere SEAP prin trecerea la 
un sistem dinamic si oferirea 
facilitatii de interoperabilitate 
pentru utilizatorii sistemului

10% S.C. UTI GRUP 
S.A.

Achiziţie servicii

3.2 31503 Centrul National de Management 
pentru Societatea Informationala

EXTINDERE SAET PRIN 
ASIGURAREA DE FACILITATI 
DE INTEROPERABILITATE CU 
UNITATILE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE CENTRALE CE 
OPEREAZA IN COORDONAREA 
MINISTERULUI 
TRANSPORTURILOR SI 
INFRASTRUCTURII

25% S.C. TOTALSOFT 
S.A. Contract de furnizare

3.1 33002 SC Thermopan SRL Creşterea competitivităţii prin 
investiţii în sisteme TIC 25% SC Malinacomp 

SRL

Cheltuieli realizate în baza contractului de achiziție echipamente TIC şi licenţe software ctr. nr.701/09.12.2011 în valoare de 102.301 lei 
fără TVA

3.2 37824 SPITALUL DE BOLI CRONICE "SF 
LUCA

IMPLEMENTAREA UNUI 
SISTEM INTEGRAT DE E-
SANATATE IN CADRUL 
SPITALULUI DE BOLI CRONICE 
„SF. LUCA” PENTRU 
FACILITAREA ACCESULUI 
CETATENILOR LA SERVICII 
MEDICALE DE CALITATE

25% SC Total Soft SA Contract de servicii

3.2 37827 Spitalul Municipal „Sf. Doctori 
Cosma si Damian” Radauti

INFORMATIZAREA SPITALULUI 
MUNICIPAL RADAUTI PRIN 
PROGRAMUL E-SANATATE

25%

Asocierea 
FOCALITY SRL și 
DEDALUS 
TEAMNET SRL

Cheltuieli achizitionare echipamente tic si licente software 

3.2 37832 Spitalul Judetean de Urgenta 
Bacau

Eficientizarea serviciilor medicale 
oferite de Spitalul Judetean de 
Urgenta Bacau

5%
Information 
Business 
Consulting SRL

Prin Caietul de sarcini s-au solicitat următoarele:
- pentru server aplicaţie: „conformitate cu standardele privind managementul calităţii şi mediului – ISO 9001, ISO 14001 – la producător”;
- pentru server operaţional baze de date: „conformitate cu standardele privind managementul calităţii şi mediului – ISO 9001, ISO 14001 – 
la producător”.
Aceste solicitări au un caracter restrictiv.

PROPUNERE CORECŢII: 
Propunem aplicarea unei corecţii financiare de 5% din valoarea eligibilă a contractului nr. 64/23.01.2014 încheiat între Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Bacău şi Information Business Consulting SRL pentru folosirea unor cerinţe restrictive în documentaţia de atribuire în conformitate 
cu partea I, punctul 9 (secţiunea I) din Anexa la HG nr. 519/2014. Corecţia financiară a fost redusă de la 25% la 5% întrucât beneficiarul 
nu a mai nominalizat în Fişa de date „ISO 9001 şi ISO 14001 la producător” referindu-se numai la „înaintarea unor copii după certificatele, 
autorizările sau alte dovezi ce demonstrează îndeplinirea de către fiecare echipament din ofertă a standardelor tehnice precizate în caietul 
de sarcini”. În consecinţă, nu au existat solicitări de clarificări în această privinţă, iar procedura de achiziţie a avut un grad bun de 
competitivitate prin depunerea a trei oferte.

3.2 37837
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE 
URGENŢĂ "SF. APOSTOL 
ANDREI" GALAŢI

Sistem informatic integrat în 
vederea facilitării accesului 
pacienţilor la rezultatele medicale

10% S.C. ROMSYS 
S.R.L.

Achiziţie servicii

3.2 37970 SPITALUL CLINIC DE COPII 
BRASOV

PLATFORMA DE SERVICII 
INTEGRATE DE E-SANATATE 
ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC 
DE COPII BRASOV

25%

Asocierea SC 
MAGUAY 
COMPUTERS SRL 
– SC INFO WORLD 
SRL  

Verificare CR  

3.2 37985 Spitalul Clinic de Urgenta pentru 
copii Sfantul Ioan Galati

Sustinerea efi ientizarii serv 
oferite de Spitalul Clinic de 
Urgenta Sf Ioan Galati

25% SIVECO ROMANIA 
SA furnizare echipamente



3.2 38008 Spitalul Municipal Anton Cincu

Dezvoltarea sistemului informatic 
în Spitalul Municipal Tecuci şi 
asigurarea accesului cetăţenilor 
la servicii medicale de calitate

10% S.C. TOTAL SOFT 
S.A.

Achiziţie servicii

3.2 38030 Spitalul Clinic de Recuperare

SOLUTIE INFORMATICA 
eSANATATE PENTRU 
SPITALUL CLINIC DE 
RECUPERARE IASI

10% S.C. SIVECO 
ROMANIA SA Verificare cr / Contract de furnizare

3.2 38082
SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA SFANTUL IOAN CEL 
NOU SUCEAVA

EFICIENTIZAREA SERVICIILOR 
MEDICALE OFERITE DE 
SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA SF. IOAN CEL NOU 
SUCEAVA

25%

Asocierea SC 
ASSIST 
SOFTWARE SRL 
(lider Asociere) & 
SC FOCALITY SRL

Contract de servicii

3.2 38083 Spitalul Clinic de Urgenta pentru 
Copii Grigore Alexandrescu

REALIZAREA SI 
IMPLEMENTAREA UNUI 
SISTEM SPITALICESC 
INFORMATIC SI 
INFORMATIONAL INTEGRAT LA 
GRIGORE ALEXANDRESCU

10%

Asocierea SC 
DEDALUS 
TEMNET SI SC IT 
BUSINESS 
ADVISOR SRL, 
               tert 
sustinator SC  
TEAMNET  
INTERNATIONAL 
SA

Cheltuieli tic si licente 

3.2 38095 Institutul National de Neurologie si 
Boli Neurovascularet

Management eficient al serviciilor 
de sănătate în Institutul Naţional 
de Neurologie şi Boli 
Neurovasculare, Spitalul Clinic de 
Nefrologie  dr. Carol Cavila  şi 
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru 
copii Marie S. Curie (mess)

10%

ASOCIEREA 
DINTRE SC INFO 
WORLD SRL 
            SI SC 
MAGUAY 
COMPUTERS SRL

Achiziţie servicii



3.2 38095 Institutul National de Neurologie si 
Boli Neurovascularet

Management eficient al serviciilor 
de sănătate în Institutul Naţional 
de Neurologie şi Boli 
Neurovasculare, Spitalul Clinic de 
Nefrologie  dr. Carol Cavila  şi 
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru 
copii Marie S. Curie (mess)

25%

asocierea SC INFO 
WORLD si 
MAGUAY IMPEX 
SRL cu 
subcontractor SC 
RETAIL  
MANAGEMENT 
SYSTEMS SRL

Din verificarea procedurii de achiziţie „Management eficient al serviciilor de sănătate in Institutul National de Neurologie si Boli 
Neurovasculare, Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila si Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Marie S. Curie (MESS)” (Contract 
de achiziție publică de furnizare  nr. 191/18.04.2014) încheiat cu asocierea SC INFO WORLD si MAGUAY IMPEX SRL cu subcontractor 
SC RETAIL MANAGEMENT SYSTEMS SRL s-a constatat:

1. Din verificarea procedurii de achiziţie s-a constatat utilizarea de specificații tehnice restrictive

În caietul de sarcini regăsim solicitarea privind   sistemul de operare Windows Server 2008 R2 neînsoțit de sintagma “sau echivalent” – 
sistem de operare al producătorului Microsoft pentru serverul central (pag. 34 din caietul de sarcini), pentru serverul de administrare (pag. 
34 din caietul de sarcini) și pentru serverul local (pag.35 din caietul de sarcini). 

În schimb la pag.38-39 în caietul de sarcini – pentru stațiile de lucru fixe și mobile (laptop/calculator) nu s-a precizat la cerința ,,sistem de 
operare” un anumit produs (de exemplu Windows 8), ci s-a cerut ”sistem de operare profesional”.

Se constata încălcarea:
Art. 38 din OUG 34/2006 alin. (1) si (2) – “(1) Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care indica o anumită 
origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, care au ca 
efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite o astfel de indicaţie, dar numai în mod excepţional, în situaţia în care o descriere 
suficient de precisă şi inteligibilă a obiectului contractului nu este posibila prin aplicarea prevederilor art. 35 şi 36 şi numai însoţită de 
menţiunea sau echivalent.”

2. Aspecte privind deținerea dreptului de proprietate si  a dreptului de exploatare (utilizare)

Conform contractului de finanțare nr. 636/3.26 /20.12.2012 – „Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuala 
sau de utilizare, ... , cât și dreptul de autor asupra creațiilor rezultate din implementarea proiectului, sunt drepturi exclusive ale 
beneficiarului ...”. Din formularea cuprinsă în contractul de finanțare reiese clar că a fost solicitat expres dreptul de proprietate asupra 
codului sursă al soluţiei informatice dezvoltate de Prestator conform specificațiilor tehnice și instrucțiunilor din caietului de sarcini. De 
asemenea, trebuie subliniat că autoritatea contractantă nu este o societate comercială care să obţină un profit material din utilizarea 
acestei platforme/soluții informatice dezvoltate de Prestator,aceasta fiind o instituţie publică. Mai mult, trebuie precizat că sursa fondurilor 
este una publică, iar condiţiile impuse de finanţator, prin intermediul instituţiilor abilitate ale Statului Român sunt valabile şi pentru 

3.2 38139 Spitalul de Boli Cronice Smeeni Sanatate in Spitale 5% SC Romsys SRL

Pe parcursul verificării au fost constatate următoarele abateri:

Oferta SC Romsys SRL a fost declarată conformă şi ulterior câştigătoare cu toate că aceasta conţinea următoarele:
 Ce rinta  din ca ie tul de  s a rcini: S ta tii de  lucru porta bile  – 4 buca ti -Afis a re  ima gine : Ecra n cu re zolutia  de  minim 1280 x 800”.

Echipament ofertat – Lenovo ThinkpAd L430 – cu rezolutia ecranului de 1366x768 pixeli
 Ce rinta  din ca ie tul de  s a rcini : S ta tie  de  dia gnos tica re – 1 buca ta  - S loturi: 2 x 32-bit P CI 2.3 1 x P CI Expre s s  2.0 x1 1 x P CI Expre s s  2.0 

x16”. 
 Echipament ofertat - Dell Optiplex 7010 MT  - prezinta 1 slot PCI si 2 slot PCIe X16.
Avand in vedere cele de mai sus, consideram că prin acceptarea celor două echipamente ofertate de  SC Romsys SRL în oferta tehnică, 
evident inferioare cerintelor minime solicitate in caietul de sarcini si menţionate mai sus, a fost declarată câştigătoare o ofertă neconformă, 
fiind încălcate principiile tratamentului egal şi nediscriminării.

Propuneri corecţii: se propune aplicarea unei corecţii financiare de 25 % din valoarea eligibila a contractului nr. 41/07.10.2014 încheiat  
Spitalul de Boli Cronice Smeeni si SC Romsys SRL întrucât au fost incalcate principiile tratamentului egal şi nediscriminării.

3.2 38183 Spitalul General CFR 2 Bucuresti E-Sanatate - Servicii medicale de 
calitate prin informatizare 10%

SC RADCOM SRL, 
Subcontractant: SC 
INFOR-ID SA – 
Luxemburg

Cheltuieli pentru achizitionarea echipamentelor TIC, a licentelor, a aplicatiilor informatice, abonamentul Internet, retea LAN si a instruirii 
specializate 

3.2 38183 Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucureşti
E-SANATATE – SERVICII 
MEDICALE DE CALITATE PRIN 
INFORMATIZARE

25% SC Prim Consulting 
Group SRL 

Cheltuieli realizate în baza Contractului de servicii nr.849/15.11.2013 încheiat cu PRIM CONSULTING GROUP S.R.L. (servicii de 
consultanță în domeniul managementului de proiect).

3.3 45862 SC MATRIX ROM SRL

Eficientizarea activitatii SC 
MATRIX ROM SRL prin 
implementarea de sisteme 
informatice integrate

10% PS ELECTRONIC 
IMPEX SRL

Contract de servicii pentru “achiziționarea aplicației informatice de tip ERP- CRM”, cu nr.005/ 29.11.2013, în   valoare  de 478.000  lei fără 
TVA, furnizor PS Electronic Impex SRL.



3.3 45911 SLIK IMPEX S.R.L. Buzău
Extinderea sistemului ERP pentru 
eficientizarea activității S.C. SLIK 
IMPEX S.R.L

2% TOTAL SOFT S.A.

În anunţul de participare publicat pe site-ul ww.fonduri-ue.ro la capitolul Date generale despre procedura aplicată se menţionează durata 
contractului ca fiind de 10 luni. Tot în cadrul anunţului se solicită la capitolul „Alte precizări” ca ofertanţii să precizeze termenul de livrare, 
perioada de garanţie, menţiuni referitoare la mentenanţă, etc.
În cadrul propunerii tehnice, ofertantul TOTAL SOFT S.A. prezintă Declaraţie privind îndeplinirea cerinţelor din Documentaţia de atribuire 
din data de 05 martie 2014, prin care s-a angajat la un termen  de livrare de 4 luni. De asemenea, graficul activităţilor de implementare 
sistem informatic, ataşat propunerii tehnice precizează pentru implementare ERP, o durată de 73.38 zile, start: 1 aprilie 2014 şi sfârşit: 11 
iulie 2014. 
Se constată faptul că ofertantul TOTAL SOFT S.A. deşi se angajează prin propunerea tehnică la un termen de livrare de 4 luni, contractul 
de furnizare nr. 16/14.03.2014 s-a încheiat pe o durată de 10 luni, durată ce a fost prelungită ulterior prin actul adiţional nr. 2 din 
12.01.2014, de la 10 luni la 15 luni. 
Art  6 alin  (32) din O U G  nr  66/2011 stabileşte: "Pentru alte abateri care nu sunt definite în anexă autoritatea cu competenţe în 

3.3 45916 HELINICK SRL CRM Call Center Helinick 5%
NOVENSYS 
CORPORATION 
SRL

perioada contractului de achizitie a fost prelungit prin ate aditionale de la 5 luni la 7 luni si 25 zile, nu a fost prelungita s garantia de buna 
executie. S-a constatat ca daca durata perioadei de executie era prevazuta in  faza initiala intocmirii documentatie de atribuire mai mare de 
5 luni oferea posibilitatea de participare la procedura de licitatie a unui nr mai mare de ofertanti.
De asemenea a fost diminuat pretul aferent contractului desi conform documentatiei de atribuire pretul nu se actualizeaza ramanand ferm 
pentru toata perioada de valabilitate a contractului.

3.3 45917 SC Instore Power Provider SRL
Reorganizarea proceselor de 
afaceri la SC Instore Power 
Provider SRL

25%
SC Business 
Software Group 
SRL

Cheltuieli realizate în baza contractului achiziție de bunuri (software ERP și CRM) și servicii de instruire nr. 016/05.09.2013, în valoare de 
795.620 lei fără  TVA

3.3 45935 SC Life Care Corp SRL

Susținerea eficientizării activității 
și a dezvoltării durabile în cadrul  
S.C. LIFE CARE CORP S.R.L. 
prin achiziția și implementarea de 
sisteme CRM și BI

2% S.C. LASTING 
SYSTEM S.R.L

Beneficiarul a stabilit ca şi factor de evaluare: „personalul deţinut care va fi utilizat în implementarea contractului de furnizare şi certificările 
şi calificările deţinute de acesta”, pentru care a acordat un punctaj de 10 puncte, deşi această cerinţă reprezintă un criteriu de calificare 
aşa cum se regăseşte la Cap. V.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională din fişa de date „Ofertantul va depune CV-urile şi alte 
documente suport care să ofere informaţii cu privire la personalul deţinut care va fi utilizat în implementarea  contractului de furnizare şi 
certificările şi calificările deţinute de acesta.” Capacitatea unui ofertant de a îndeplini contractul se verifică pe baza aplicării unor cerinţe 
care privesc situaţia economică/financiară/capacitatea profesională de a implementa activităţile ce fac obiectul contractului. Pe de cealaltă 
parte, factorii de evaluare ce urmează a fi utilizaţi în evaluarea ofertelor trebuie să vizeze stabilirea unei oferte ca fiind cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic şi nu capacitatea ofertantului de a duce la îndeplinire acel contract. Utilizarea criteriilor de 
calificare drept factor de evaluare încalcă cerințele privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea principiilor economicității, 
eficienței și eficacității așa cum sunt ele menționate în Ordinul MFE nr. 1120/2013. Conform Ghidului solicitantului „Criteriul oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic”  presupune stabilirea ca  oferta câştigătoare a ofertei care a întrunit cel mai mare punctaj prin 
aplicarea ca factori de evaluare alături de preţ şi a altor elemente precum costurile de funcţionare  caracteristicile calitative şi tehnice  

3.1 46002 SC ASK 4 IT SRL Sistem informatic integrat pentru 
ASK 4 IT 2% Aliat SRL

În urma verificării dosarului de achiziție aferent atribuirii contractului pentru furnizare aplicație informatică (software), licențe și echipamente 
hardware s-a constatat faptul că:

Din punct de vedere al îndeplinirii cerințelor de calificare, se constată neîndeplinirea cerințelor cu privire la echipa de implementare a 
contractului de achiziție conform fișei de date a documentației, cap. V.4) Capacitatea tehnică și profesională - Echipa de proiect va include 
obligatoriu un manager de proiect si un arhitect software, astfel:
1. pentru expertul ce ocupă funcția de manager de proiect – oferta include CV-ul expertului, diploma de licență în domeniul contabilitate și 
contract individual de muncă începând cu data de 14.05.2010 în funcția de consultant in informatică. 
Prin urmare se constată faptul că pentru îndeplinirea cerinței cu privire la 3 ani experiență specifică în managementul proiectelor de 
sisteme TIC integrate, furnizorul nu a atașat la oferta documente suport care să probeze experiența specifică, astfel cum este solicitat în 
documentația de atribuire. De asemenea, CV-ul expertului manager de proiect nu este semnat de dl. Cîslariu Răzvan – manager de 
proiect și nu include mențiunea „Subsemnatul declar pe propria raspundere ca informatiile mentionate in CV sunt corecte, conforme cu 
realitatea si descriu calificarea si experienta mea profesionala”. 
2. pentru expertul ce ocupă funcția de Arhitect software, oferta include CV-ul expertului și contractul individual de muncă începând cu data 
de 31.03.2009 în funcția de Funcționar economic. 
Prin urmare se constată faptul că pentru îndeplinirea cerințelor 5 ani experiență generală în domeniul TIC și 3 ani experiență specifică ca și 
arhitect software de sisteme TIC integrate, furnizorul nu a atașat la oferta documente suport care să probeze experiența generală și 
specifică, astfel cum este formulată cerința în documentația de atribuire. De asemenea, CV-ul expertului manager de proiect nu este 
semnat de dl. Cîslariu Răzvan – manager de proiect și nu include mențiunea „Subsemnatul declar pe propria raspundere ca informatiile 

ti t  i  CV t t  f   lit t  i d i  lifi  i i t   f i lă”  
3.3 46032 S.C. Netrom Comunicatii S.R.L. Implementarea sistemului 

informatic integrat 25%
S.C. Goodwill 
Consulting GWC 
S.R.L.

Cheltuieli realizate în baza Contractului de servicii 331/045/30.08.2011

3.3 46032 SC Netrom Comunicații SRL Implementarea sistemului 
informatic integrat 25% TEDELCO S.R.L Contract de furnizare licenţe acces pentru sistem informatic integrat seria TED nr. 201501/04.02.2015, având ca obiect furnizare licenţe 

pentru accesarea sistemului informatic integrat ERP, încheiat cu TEDELCO S.R.L., durata: 7 luni, valoarea: 52.590 lei fără TVA

3.3 46063 S.C. TOP CARS ACTIV CENTER 
S.R.L.

Creşterea eficienţei S.C. TOP 
CARS CENTER S.R.L. prin 
implementarea unui sistem 
informatic integrat pentru 
gestionarea proceselor interne de 
afaceri

25% THUNGA IMPEX 
S.R.L. LICENTE INFORMATICE SI SERVICII DE IMPLEMENTARE SISTEM INFORMATIC



3.1 46071 SC ORION EUROPE SRL

Implementarea sistemelor de 
planificare a resurselor și suport 
decizional la SC ORION 
EUROPE SRL

2%

Asocierea SC 
Kepler Management 
Systems SRL si SC 
Evolution Prest 
Systems SRL

În timpul controlului derulat în 18.02.2015 s-a constatat că beneficiarul nu a respectat principiul proporționalității în cazul solicitării 
următoarelor cerințe de calificare în cadrul documentației de atribuire, postată pe site-ul www.fonduri-ue.ro : 
Manager de proiect
• diploma studii superioare;
• certificare PMI PMP in managementul proiectelor
•experiența in managementul proiectelor:  min.  7 ani 
• experiența similara: min. 1an pt. implementare sistem ERP
Consultant implementare sistem integrat ERP
•diploma studii superioare;
•experiența profesionala: min. 3 ani;
•experiența similara: min. 1 an pt.  implementare sistem ERP

În ceea ce privește cerințele solicitate pentru profilul  managerului de proiect implementare sistem integrat ERP, respectiv certificare PMI 
PMP în managementul proiectelor, experiență în managementul proiectelor:  minim  7 ani, experiență similară: minim 1 an pentru 
implementare sistem ERP, considerăm că acestea, solicitate cumulat, sunt excesive în raport cu rolul acestuia în cadrul contractului, și 
anume de coordonare a activității echipei. Mai mult Beneficiarul, solicită pentru acesta certificare PMI PMP în managementul proiectelor, 
fără a folosi mențiunea ”sau echivalent”, restricționând astfel accesul altor ofertanți care nu ar deține această certificare, dar ar deține o 
certificare echivalentă emisă de o altă instituție acreditată la nivel național sau internațional.

De asemenea, considerăm disproporționate în raport cu obiectul contractului și nevoia obiectivă a beneficiarului, solicitarea cerințelor 
privind experiența profesionala de minim 3 ani si experiența similara de minim 1 an pentru  implementare sistem ERP  pentru profilul 
consultantului implementare sistem integrat ERP, deoarece se solicită cumulat atât  un număr minim de ani de experiență, cât si 
experiență similară pentru implementare sistem ERP.

Apreciem că lipsa concurenței în cadrul procedurii, respectiv depunerea unei singure oferte, ar putea fi un efect al modului în care au fost 
stabilite cerințele minime de calificare.

Având în vedere că sumele aferente contractului de furnizare nr.  136/07.03.2014 încheiat cu Asocierea SC Kepler Management Systems 
SRL si SC Evolution Prest Systems SRL au fost solicitate la rambursare, constatările au impact asupra sumelor rambursate, drept urmare 

3.3 46132 SC PRORED SRL

Implementarea unui sistem 
informatic integrat pentru 
îmbunătățirea activității firmei S.C 
PRORED S.R.L. TIMIȘOARA

2% ASCENT SOFT 
SRL

În urma analizării documentaţiei de atribuire se constată faptul că în caietul de sarcini, pentru produsul Tabletă beneficiarul pe lângă 
celelalte caracteristici tehnice a solicitat ca acest produs să aibă „Display Diagonală: 10.1”, iar autonomia de lucru a bateriei să fie: până la 
9 h. Evaluând oferta depusă de ASCENT SOFT S.R.L. se constată faptul că aceasta nu respectă cerinţele tehnice minimale impuse prin 
caietul de sarcini pentru produsul Tabletă, ofertând o tabletă de 8” in locul celei de 10” cu autonomie a bateriei de până  la 7h faţă de 9h 
cât s-a solicitat.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1120/2013 în situaţia primirii unei singure oferte, beneficiarul va analiza şi va proceda la 
atribuirea contractului de achiziţie dacă oferta respectă specificaţiile tehnice publicate la data anunţului pe pagina www.fonduri-ue.ro.
În analiza ofertelor, beneficiarul trebuie să ţină cont de cerinţele şi caracteristicile impuse prin specificaţiile tehnice, în consecință se 
propune aplicarea unei corecții de 2% din valoarea eligibilă a contractului de furnizare nr. 169 din data de 24.03.2014  încheiat cu 
ASCENT SOFT S.R.L., conf. părții a 3-a pct. 3 din anexa la HG nr. 519/2014, privind stabilirea ratelor aferente reducerilor 
procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța nr  66/2011

3.3 46144 SC Finas Invest S.R.L

Introducerea de sisteme TIC 
inovatoare pentru dezvoltarea și 
eficientizarea tehnologiei 
informaționale la SC FINAS 
INVEST SRL

2%
SC AROBS 
Transilvania 
Software SRL

Analizând procedura de achiziție pentru echipamente şi software IT, finalizată prin încheierea Contractului de furnizare nr. 1633 din data de 
26.06.2014 (aceastã procedurã a fost realizată conform prevederilor Ordinului MFE nr.1120/2013), s-a constatat că în cadrul 
documentației de atribuire a contractului, postată pe site-ul www.fonduri-ue.ro, beneficiarul a încălcat principiul neutralităţii tehnologice, 
datorită faptului că nu a utilizat menţiunea „sau echivalent” în următoarele situaţii:

o Pentru Server FSC Primergy RX300S7– 4 bucăți :
Procesor CPU 2400/20M/8CORE–2,4 GHz

Având în vedere aspectele menţionate mai sus, echipa de control a concluzionat cã nu au fost respectate cerinţele privind asigurarea unei 
bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicitãţii, eficienţei şi eficacitãţii aşa cum sunt menţionate în Hotărârea nr.519/26 
iunie 2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la 
Ordonanța nr.66/2011, Partea 3, contracte încheiate de beneficiarii privaţi de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate 
contractantă conform legislației în vigoare, dar care au obligaţia respectării prevederilor Ordinului MFE nr.1120/2013, TIPUL DE 
ABATERE/NEREGULĂ CONSTATATĂ  Punctul 3  Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea 



3.3 46167 MY MEDIA BRANDED CONTENT 
S.R.L.

CRESTEREA COMPETITIVITATII 
ECONOMICE A FIRMEI MY 
MEDIA BRANDED CONTENT 
PRIN IMPLEMENTAREA DE NOI 
TEHNOLOGII INFORMATICE

5% GATEWAY 
TELECOM S.R.L.

În fişa de date se precizează ca specificaţie tehincaă pentru produsul laptop următoarea caracteristică: display 15 inch Retina (fără a se 
menţiona „sau echivalent”). Retina este o marcă înregistrată Apple şi reprezintă un dispaly utilizat numai pentru calculatoarele personale şi 
telefoanele mobile pentru produse fabricate de aceasta, în consecinţă se consideră că au fost încălcate prevederile Ordinului 
nr.1050/2012 privind necesitatea respectării principiului tratamentului egal, cf. pct. 2.4 din Anexa la HG 519/2014.
În plus, prin factura nr.150/02.08.2013 furnizorul a solicitat plata în avans a sumei de 236.840 lei, factura fiind achitată în aceeaşi zi, deşi 
recepţionarea mărfii a avut loc la data de 28.08.2013. Astfel, se consideră că a fost creat un avantaj furnizorului, iar DA şi contractul 
încheiat nu prevăd obligaţia beneficiarului de a achita în avans contravaloarea materialului informatic achiziţionat. Astfel, se consideră că 
au fost încălcate atât prevederile Ordinului 1050/2012, cât şi pct. 5 din contractul de achiziţie încheiat.
În concluzie, raportul ACP propune amânarea certificării sumei echivalente cu un procent de 5% al corecţiei aplicate FF 150/02.08.2013, 
până la finalizarea investigaţiilor de către AM POS CCE. 

3.3 46170 ELLETI COM TRANS S.R.L. 

Creșterea eficienței firmei ELLETI 
COM TRANS SRL prin 
informatizarea tuturor proceselor 
printr-un sistem TIC integrat

2% GITS COM S.R.L. 

Procedura de atribuire având ca obiect: „achiziţie sistem informatic integrat de tip ERP aferent proiectului „Creşterea eficienţei firmei 
ELLETI COM TRANS S.R.L. prin informatizarea tuturor proceselor printr-un sistem TIC integrat”:
La nivelul fişei de date, Cap. V.4.2. Listă contract similar de implementare ERP în anul 2013, cerinţa minimă de calificare impusă constă în 
prezentarea unui contract similar, de livrare şi instruire,  în anul 2013, cerinţă care restricţionează participarea la procedura de achiziţie a 
operatorilor economici. Limitarea execuţiei unui contract la nivelul anului 2013, încalcă principiile în domeniul achiziţiilor publice, ofertanţii 
având posibilitatea de a prezenta contracte de furnizare/servicii pe ultimii 3 ani.
Prin fişa de date, pentru dovedirea capacităţii de exercitare a activităţii profesionale, operatorii economici trebuie să depună certificat 
constatator, valabil la data depunerii ofertei, in original, copie legalizata sau fotocopie conform cu originalul, semnat si stampilat de 
reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului din care sa rezulte obiectul de activitate al firmei, specific acestei achiziţii.
Din certificatul constatator depus de către ofertantul GM CONSULTING GROUP S.R.L. nr. 334076/25.09.2014 activitatea pentru care este 
autorizat să presteze servicii este codul CAEN 6209, alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei. Codul CAEN 6209, alte 
activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei, include servicii de recuperare a informaţiilor din calculatoare în caz de dezastru; 
instalarea calculatoarelor personale, servicii de instalare a software.
Se constată faptul că ofertantul GM CONSULTING GROUP S.R.L. nu este autorizat să presteze activităţi de realizare a software-ului la 
comandă, cod CAEN 6201, cod CAEN care presupune activităţi de scriere, modificare, testare şi asistenţă privind produsele software, 
scrierea de programe urmând indicaţiile utilizatorilor (programe orientate pe client).
Operatorul economic GITS COM SRL s-a angajat conform graficului de îndeplinire a contractului la o perioadă de execuţie de 6 
ă tă â i  bţi â d t j l i  d  30 d  t  i dă  lt i    i f t t tă l   t t l i  fii d 

3.3 46170 ELLETI COM TRANS S.R.L. 

Creșterea eficienței firmei ELLETI 
COM TRANS SRL prin 
informatizarea tuturor proceselor 
printr-un sistem TIC integrat

5% STREAM 
NETWORKS S.R.L.

Procedura de atribuire având ca obiect: „Contract de furnizare ECHIPAMENTE TIC SI LICENTE SOFTWARE” aferent proiectului 
„Creşterea eficienţei firmei ELLETI COM TRANS S.R.L. prin informatizarea tuturor proceselor printr-un sistem TIC integrat”
În fişa de date „Se solicită Certificat constatator sau echivalent, valabil la data depunerii ofertei, in original, copie legalizata sau fotocopie 
conform cu originalul, semnat si stampilat de reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului si traducerea legalizata in limba romana, din 
care sa rezulte obiectul de activitate al firmei, specific acestei achizitii, sau echivalent pentru ofertanti straini 
Ofertantul STREAM NETWORKS S.R.L. a depus În cadrul ofertei Certificatul constatator nr. 319440/12.09.2014 unde este menţionată ca 
şi activitate autorizată atât la sediu, cât şi la terţi: fabricarea calculatoarelor şi echipamentelor periferice –cod CAEN 2620.
În documentul informaţii generale, ofertantul declară ca având obiect de activitate în următoarele domenii:
Caen 2620 –fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Caen 3312-repararea maşinilor
Caen 4643- comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi al televizoarelor
CAEN 4666 –comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
Caen 7260 – alte activităţi legate de informatică
Se constată astfel o neconcordanţă între domeniile declarate de către ofertant şi activităţile autorizate şi înregistrate la Registrul 
Comerţului. Se constată faptul că ofertantul STREAM NETWORKS S.R.L.  nu este autorizat să presteze activităţi de livrare a 
calculatoarelor şi echipamentelor periferice.
Prin Graficul de îndeplinire a contractului prevăzut în propunerea tehnică s-a ofertat o durată de 1 lună, perioadă care nu a mai fost 
respectată la semnarea contractului, fiind încheiat pe o durată de 2 luni.
Raportat la cerinţele din documentaţia de atribuire, termenul de implementare reprezintă un element esenţial al atribuirii contractului, iar 
modificarea acestuia constituie o abatere conform prevederilor legale prevăzute de Ordinul nr. 1120/2013, „orice modificare a contractului 
nu trebuie să conducă la diminuarea avantajelor menţionate în nota justificativă de atribuire”, enumerând cu titlu exemplificativ: „nu este 
permisă modificarea termenului de livrare, dacă acesta a fost o condiţie importantă în specificaţiile tehnice şi a fost un avantaj consemnat 
în nota justificativă de atribuire”. 
Conform proceselor verbale de predare-primire a echipamentelor, se constată faptul că livrarea produselor ce fac obiectul contractului de 
furnizare au fost livrate la data de 28.10.2014, dată la care au fost puse şi în funcţiune.
Având în vedere cerinţa de calificare privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale şi nerespectarea termenului de execuţie 

                      



3.1 46178 SC Neldy Impex SRL
Implementarea unei sistem 
informatic integrat de tip ERP in 
cadrul SC Neldy Impex SRL

5% SC FAIR VALUE 
SRL

În timpul controlului derulat în data de 28.04.2015 s-a constatat că Beneficiarul nu a publicat anunțul de atribuire pe pagina web 
www.fonduri-ue.ro, în termen de 5 zile de la semnarea contractului. Astfel, deși contractul de furnizare nr. 01 a fost semnat în data de 
03.03.2014, Beneficiarul a publicat anunțul de atribuire în data de 17.03.2014, depășind astfel termenul legal de 5 zile prevăzut de Ordinul 
MFE nr. 1120/2013. 
Având în vedere cele de mai sus,  considerăm că nu au fost respectate cerințele privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și 
transparență la desemnarea câștigătorului.

Având în vedere că sumele aferente contractului de furnizare nr. 01/03.03.2014 încheiat cu SC FAIR VALUE SRL au fost solicitate la 
rambursare constatările au impact asupra sumelor rambursate, ca urmare a fost întocmita prezenta Suspiciune de neregulă. 
Documente anexate prezentei SN sunt:
1. Contractul de achiziţie nr. 01/03.03.2014  încheiat cu SC FAIR VALUE SRL;
2. Anunțul de atribuire publicat pagina web www.fonduri-ue.ro.
3. Contractul de finanțare nr. 1092/331/25.11.2013. 

3.3 46238 SC AMA SYSTEMS SRL

Sprijin pentru  sisteme TIC 
integrate si alte aplicatii 
electronice pentru afaceri in 
cadrul SC AMA SYSTEMS SRL

2% SC FORTE 
SYSTEMS SRL

Conform L.V. 6753/27.04.2015 –  s-au aplicat corectii financiare de 2% din valoarea contractului 41/28.05.2014 care nu au fost retinute din 
CR1 si CR2

3.3 46247 SC Direct Line Inox Impex SRL 

Eficientizarea firmei Direct Line 
Inox Impex prin reorganizarea 
tuturor proceselor printr-un sistem 
TIC integrat

25% NET BRINEL S.A. 
Contractul  de furnizare nr. 3015CH02014 din data de 05.06.2014 , având ca obiect furnizare: sistem operare server; sistem operare CAL; 
antivirus; licenţă baze de date; licenţă baze de date CAL; servicii de configurare bază de date; achiziţii soluţii CAD, încheiat cu NET 
BRINEL S.A., valoarea: 98.873,60 lei.

3.3 46258 SCREAM SRL

Imbunatatirea competitivitatii si 
capacitatii manageriale pentru un 
IMM ce dezvolta proiecte de 
cercetare - dezvoltare

3% ELASTOFFICE 
ROMANIA SRL

Prin fisa de date publicata pe site-ul www.fonduri-ue.ro s-au impus standarde de caliate ISO fara mentiounea "sau echivalent". In cadrul 
documentului Informatii generale prezentata de operatorul economic ELASTOFFICE ROMANIA SRL sunt declarate ca si activitati CAEN 
pentru care exista autorizare, codurile CAEN:6209, 6399, 6810, 6820, 6832. Codul CAEN 6209 alte activitati de servicii privind tehnologia 
informatiei include servicii de recuperare a informatiilor din calculatoare in caz de dezastru, instalarea calculatoarelor personale, servcii de 
instalare a software.
Se constata faptul ca ofertantul declarat castigator nu este autorizat sa presteze activitati de realizare a softwarului la comanda aferent 
codului CAEN 6201, cod CAEN care presupune activitati de scriere, modificare, testare si asistenta privind produsele software, scrierea de 
programe urmand indicatiile utilizatorilor (programe orientate pe client).
Tinand cont de toate cele detaliate mai sus, precum si de documentele prezentate de beneficiar in cadrul controlului echipa de control 
considera ca pe parcursul derularii procedurii de achzitie s-a incalcat principiul recunoasterii reciproce prin impunerea unor cerinte de 

3.3 46259 FERMIT S.A.

CREȘTEREA EFICIENȚEI 
FIRMEI FERMIT S.A. PRIN 
REORGANIZAREA 
PROCESELOR INTERNE

5%
S.C. CRESCENDO 
INTERNATIONAL 
S.R.L.  

Urmare a analizei documentației de atribuire a contractului, așa cum a fost aceasta publicată pe site-ul www.fonduri-ue.ro, în caietul de 
sarcini au fost identificate cerințe de calificare, în speță solicitarea unor certificări de standarde, ce au ca efect favorizarea sau eliminarea 
anumitor operatori economici sau a anumitor produse din competiție, după cum urmează:
Serviciile de implementare oferite de furnizor trebuie de asemenea să fie certificate conform:
o Management al Securității Informției, certificat conform SR EN ISO CEI 27001:2006
o Management al calității, conform prevederilor standardului SR EN ISO 9001:2008
o Management al Mediului, în acord cu cerințele SR EN ISO 14001:2005
o Management de securitate și sănătate ocupațională – conform cu SR OHSAS 18001:2008
Implementarea și/sau alinierea la necesarul de Conformități atât în ceea ce privește setul de norme și reglementări românești în domeniu, 
cât și regulamentele și normele internaționale (EU).

Criteriul de atribuire a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, factorii de evaluare fiind următorii:
Grila de evaluare – Max 100 puncte:
1) Preț – Max 35 puncte
2) Durată mentenanță gratuită (exprimată în luni) – Max 10 puncte
3) Timp intervenție (durata maximă exprimată în ore în care intervine efectiv un angajat al ofertantului la locația beneficiarului în cazul 
semnalării unor probleme în funcționarea aplicației și care necesită deplasare) – Max 10 puncte
4) Garanția echipamentelor – Max 10 puncte
5) Certificarea serviciilor de implementare – maxim 10 puncte
a.Management al Securității Informției, certificat conform SR EN ISO/CEI 27001:2006 – 2,5 puncte dacă se face dovada certificării; 0 dacă 
nu se face dovada certificării
b.Management al calității, conform prevederilor standardului SR EN ISO 9001:2008 - 2,5 puncte dacă se face dovada certificării; 0 dacă nu 
se face dovada certificării
c.Management al Mediului, în acord cu cerințele SR EN ISO 14001:2005 2006 – 2,5 puncte dacă se face dovada certificării; 0 dacă nu se 
face dovada certificării
d.Management de securitate și sănătate ocupațională – conform cu SR OHSAS 18001:2008 – 2,5 puncte dacă se face dovada certificării; 
0 dacă nu se face dovada certificării
6) Mediul de dezvoltare – maxim 15 puncte
a.Relativ la Bazele de Date
i.Permite creare de baze de date – 2,5 puncte dacă da; 0 dacă nu
ii. Permite adăugarea de tabele și câmpuri – 2,5 puncte dacă da; 0 dacă nu



3.3 46308 S.C. UNIT VISION S.R.L.

Sprijin pentru implementarea 
sistemelor informatice integrate şi 
a altor aplicaţii electronice pentru 
managementul afacerilor 

5% SOFTTEHNICA 
SRL

3.3 46310 SERVLAND S.R.L../ Galaţi

Implementare soluție ERP pentru 
creșterea competivității 
economice la SC SERVLAND 
SRL din comuna Șendreni, 
judetul Galați

2% SC The Red Point 
SA

În ceea ce privește procedura de achiziție servicii finalizată prin încheierea Contractului de furnizare nr. 67 din 23.01.2014 (procedura de 
achiziţie a fost realizată conform prevederilor Ordinului MFE nr. 1120/ 2013), s-a constatat că în cadrul documentaţiei de atribuire a 
contractului, postată pe site-ul www.fonduri-ue.ro, beneficiarul a solicitat posibililor ofertanţi îndeplinirea următoarelor criterii de calificare şi 
selecţie care, analizate prin cumul, au ca efect restricţionarea participării operatorilor economici la procedura de achiziţie:
Cerinta nr. 1
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism acreditat care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 
sau echivalent, un sistem de management al calitatii.
Nu se accepta ofertant in curs de certificare. 
Cerinta nr. 2
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism acreditat care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 14001 
sau echivalent, un sistem de management de mediu. Nu se accesta ofertant in curs de certificare.
Cerinta nr. 3
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism acreditat care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 27001 
sau echivalent, un sistem de management al securitatii informatiei.
Nu se accepta un operator economic in curs de certificare, pentru ca aceasta situatie nu este edificatoare asupra faptului daca operatorul 
economic are/ nu are neconformitati care ar putea afecta protectia resursefor information ale ale S.C. SERVLAND S.R.L.
Cerinta nr, 4
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism acreditat care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 20000-1 
sau echivalent, un sistem de management al Serviciilor IT. Nu se accepta ofertant in curs de certificare.

De asemenea, pentru echipamentele Laptop au fost cerute in caietul de sarcini îndeplinirea standardelor  ISO 9001; ISO 14001 pentru 
producător şi fără menţiunea “sau echivalent”. Având în vedere că producătorul nu are nici un fel de relaţie cu beneficiarul considerăm că 
solicitarea acestuia este disproporţionată, raportat la nevoia efectivă de implementare a contractului de furnizare.
În conformitate cu prevederile Ordinului 1120/ 2013, prin utilizarea acestor cerinţe de calificare si selecţie, beneficiarul a încălcat principiile 
economicităţii, eficienţei şi eficacităţii aşa cum sunt ele menţionate în cadrul ordinului, având obligaţia atribuirii contractelor de achiziţie în 
cadrul proiectului cu respectarea acestora.

Ca urmare a analizării punctului de vedere transmis de către beneficiar, echipa de control constată următoarele:
- Subliniem faptul că, în implementarea proiectului, conform contractului de finanţare, beneficiarul are obligaţia de a respecta toate 
prevederile legale în vigoare. Relevant în acest sens este art. (3^2) a OG 66/ 2011: Tipurile de abateri de la aplicarea prevederilor privind 
procedurile de achiziţie prevăzute în anexă sunt cele care au fost constatate cel mai frecvent ca urmare a activităţii de 



3.3 46320 SC Bico Industries SRL

Eficientizarea activităţii SC Bico 
Industries SRL prin 
implementarea unui sistem ERP 
în cadrul companiei

2% S.C. System Pro 
S.R.L

În cadrul documentației de atribuire a contractului, postată pe site-ul www.fonduri-ue.ro pentru procedura de achiziție echipamente IT 
finalizată prin încheierea Contractului de furnizare nr.135 din data de 20.03.2014 în cuprinsul caietului de sarcini, au fost identificate 
specificații tehnice care relevă un anumit produs, fără a avea mențiunea „sau echivalent”.

In consecinţă, beneficiarul a încălcat principiul neutralităţii tehnologice datorită faptului că nu a utilizat menţiunea „sau echivalent” în 
următoarele situaţii:

o Pentru Sistem desktop PC – 8 bucăți :
Sistem desktop PC cu procesor CORE I7 – min 2,80 GHz

o Pentru Laptop :

Laptop  cu procesor CORE I7 – min 2,4 GHz

În conformitate cu prevederile HG 519/2014, Partea 3 Contracte încheiate de beneficiarii privaţi de fonduri europene, care nu au calitatea 
de autoritate contractantă conform legislației în vigoare, dar care au obligaţia respectării prevederilor Ordinului MFE nr.1120/2013, TIPUL 
DE ABATERE/NEREGULĂ CONSTATATĂ - Punctul 3. ”Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu 
aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței”, Contractul a fost atribuit cu respectarea principiului transparenței dar s-au 
constat abateri de la aplicarea altor prevederi ale ordinului ”

În consecință se propune aplicarea unei corecții de 2% din valoarea eligibilă a contractului de furnizare nr. 135 din data de 20.03.2014.

Valoarea eligibilă a contractului de furnizare nr. 135 din 20.03.2014 conform CR1 aprobată la plată  este de 162.001,00 lei.
  
Valoarea corecţiei financiare/cheltuielii afectate împărțită pe asistență financiară nerambursabilă (grant) și contribuția beneficiarului.(buget 
local, contribuție privată, alte surse publice).

Valoarea corecției financiare este de 3.240,02 lei din care: 

- fonduri  nerambursabile: 2.268,01 lei – 70%
- contribuție din fonduri UE:  1.875,65  lei – 82,70 %; 

3.3 46326 S.C. SANO VITA S.R.L.

Implementarea unui sistem 
informatic integrat pentru 
cresterea calitatii 
managementului organizational 
SC SANO VITA SRL

5% TULIP 
COMPUTERS SRL

3.3 46441 SC Seda Invest SRL

Cresterea productivitatii SC Seda 
Invest SRL prin investitia in 
dezvoltarea şi implementarea 
unui sistem informatic integrat si 
crearea unei infrastructuri TIC de 
ultima generatie

5% SC TRANSART 
SRL

In urma efectuarii vizitei de monitorizare a proiectului in data de 14.04.2015 si a verificarii ulterioare a documentatiei de achizitie a solutiei 
software implementate, in vederea intocmirii raportului de vizita, s-au constatat urmatoarele: 

1. Specificaţiile tehnice din Proiectul Tehnic aprobat prezentat in Cererea de Finantare depusa de Beneficiar par a fi preluate de pe site-ul 
furnizorului aplicatiei informatice implementate (SC Transart SRL), si anume http://www.transart.ro.

2. In specificatiile incluse in Documentatia de Atribuire LOT3 publicata pe www.fonduri-ue, in data de 05.06.2014, conform procedurii 
simplificate nr. 1120/2013 s-a constatat ca punctul IV. Model de clauze contractuale generale Contract de Furnizare – OBIECTUL 
CONTRACTULUI specifica urmatoarele:

„Art. II. 3. Furnizorul cesionează către Beneficiar dreptul de utilizare (licenţă de utilizare), pe o durată nelimitată, pentru pachetele 
funcţionale ale Aplicaţiei B-Org după cum urmează:
..............................................................................”

aplicaţie care pare a fi denumire a unui produs comercializat de SC Transart SRL, furnizor al Beneficiarului în proiect, cu care Beneficiarul 
a încheiat un contract de achiziţie abia în data de 04.07.2014

3  D   i d t ti  bli t   f d i   t  t lit t  t h l i   fii d i di t  î  d  



3.1 46507 S.C. Primul Meridian S.R.L.

Dezvoltarea Sistemului Informatic 
PRIMER de Automizare a 
Proceselor de Afaceri in cadrul 
S.C. Primul Meridian S.R.L

2% SC GAUSS SRL 

În timpul controlului derulat în 27.04.2015 s-a constatat că în cadrul documentației de atribuire, postată pe site-ul www.fonduri-ue.ro, 
beneficiarul nu a respectat principiul proporționalității, aceasta solicitând în cadrul documentației de atribuire Certificare ISO OHSAS 
18001/2007 sau similar pentru ofertant.
Considerăm ca această cerință are ca efect restricționarea participării operatorilor economici la procedura de atribuire, fiind irelevanta în 
raport cu obiectul contractului si cu nevoia obiectivă a achizitorului, deoarece Standardul de referința, OHSAS 18001:2008 reprezintă un 
model de lucru pentru organizațiile care doresc un control mai bun asupra riscurilor profesionale. Acesta a fost gândit pentru a completa 
sistemele de management al calității și respectiv de mediu și se bazează pe cerințe explicite pentru o gestionare cât mai eficientă a 
riscurilor profesionale și crearea unei culturi de prevenire în rândul angajaților.

Apreciem că lipsa concurenței în cadrul procedurii, respectiv depunerea unei singure oferte, ar putea fi un efect al modului în care au fost 
stabilite cerințele minime de calificare.

Având în vedere că sumele aferente contractului de 131/15.07.2014 încheiat cu SC GAUSS SRL au fost solicitate la rambursare 
constatările au impact asupra sumelor rambursate, ca urmare a fost întocmita prezenta Suspiciune de neregulă. 
Documente anexate prezentei SN sunt:
1. Documentația de atribuire a contractului de achiziţie nr. 131/15.07.2014  încheiat cu SC GAUSS SRL;
2. CR2/28.07.2014 
3. CR3/20.01.2015
4  C t t l d  fi ț   1579/331/24 12 2013  

3.1 46507 S.C. Primul Meridian S.R.L.

Dezvoltarea Sistemului Informatic 
PRIMER de Automizare a 
Proceselor de Afaceri in cadrul 
S.C. Primul Meridian S.R.L

2%
SC Knowledge 
Investment Group 
SRL

În timpul controlului derulat în 27.04.2015 s-a constatat că în cadrul documentației de atribuire, postată pe site-ul www.fonduri-ue.ro, 
beneficiarul nu a respectat principiul proporționalității, aceasta solicitând în cadrul documentației de atribuire Certificare ISO 27001 sau 
similar pentru ofertant.  
Considerăm ca această cerință are ca efect restricționarea participării operatorilor economici la procedura de atribuire, fiind irelevanta în 
raport cu obiectul contractului si cu nevoia obiectivă a achizitorului, deoarece standardul ISO 27001 este un standard specific industriei 
IT&C fiind aplicat în special in cazul serviciilor IT. Standardul ISO 27001 este aplicabil sistemelor de management al securității informației. 
Un sistem de management al securității informației (așa cum este el certificat prin standardul ISO 27001) reprezintă o abordare sistematică 
a managementului informației astfel încât aceasta să îndeplinească cele 3 aspecte ale securității: confidențialitatea, integritatea și 
disponibilitatea. Sistemul de management al securității informației implică atât echipamentele hardware și procesele software cât și întreg 
personalul unei organizații ce are acces la sistemul informațional.  

Apreciem că lipsa concurenței în cadrul procedurii, respectiv depunerea unei singure oferte, ar putea fi un efect al modului în care au fost 
stabilite cerințele minime de calificare.

Având în vedere că sumele aferente contractului de 1034/26.02.2014 încheiat cu SC Knowledge Investment Group SRL au fost solicitate 
la rambursare constatările au impact asupra sumelor rambursate, ca urmare a fost întocmita prezenta Suspiciune de neregulă.  
Documente anexate prezentei SN sunt:
1. Documentația de atribuire a contractului de achiziţie nr. 1034/26.02.2014 încheiat cu SC Knowledge Investment Group SRL; 
2. CR1/30.04.2014
3. CR 2/ 28.07.2014
4  CR 3/20 01 2015

3.3 46561 SC MIS GRUP SRL

 Sprijin pentru implementarea 
sistemelor informatice integrate şi 
a altor aplicaţii electronice pentru 
managementul afacerilor 

2%
SC ELECOM 
INTERNATIONAL 
SRL



3.3 46562 SC Comsig Grup SRL Sistem Informatic Integrat Comsig 
Grup 5% SC Economic Data 

System SRL

In timpul controlului derulat în perioada 22-23.01.2015 s-a constatat că în cadrul documentaţiei de atribuire, postată pe site-ul  www.fonduri-
ue.ro,  beneficiarul  nu  a respectat principiul   neutralităţii   tehnologice,   aceasta neutilizând menţiunea "sau echivalent" în următoarele 
situaţii:
a) Pentru Server Activ Directori
- Chipset Intel C202;
- Producătorul să fie certificat ISO 14001;
- produsul sa respecte standardele Uniunii Europene REACH EC 1907/2006;
- ambalarea produselor va respecta cu stricteţe directivele EU 94/62EEC, iar etichetarea acestora se va face în concordanţă cu DIN6120;
b) Pentru Server Aplicaţie

- Complîant Intel Node Manager, 80 PLUS, Climate Servers şi ENERGY STAR
c) Pentru Storage
- Caracteristici ecologice: Producătorul să fie certificat ISO 14001 9001 şi 18001
- produsul să îndeplinească normele de protecţie a mediului cu privire la materialele periculoase (RoHS)
- produsul sa respecte standardele Uniunii Europene REACH EC 1907/2006
- ambalarea produselor va respecta cu stricteţe directivele EU 94/62EEC, iar etichetarea acestora se va face în concordanţă cu DIN6120;
d) Pentru Sistem de calcul PC - Destop
- Chipset: Intel®H81 Express Chipset sau superior
- Placa grafica: Intel HD Graphics HD 4600 sau superioara
- Placa reţea: Integrated Realtek®RTL 8151GD Ethernet LAN 10/100/1000
Beneficiarul a utilizat cerinţe restrictive, fără menţiunea "sau echivalent" după cum urmează:
a) Pentru Server Activ Directori
- Producătorul să fie certificat ISO 14001;
c) Pentru Storage
- Caracteristici ecologice: Producătorul să fie certificat ISO 14001 9001 şi 18001
In ceea ce priveşte solicitarea pentru producător a standardelor ISO 14001, ISO 9001 şi ISO 18001, aceasta are ca efect restricţionarea 
participării operatorilor economici la procedura de atribuire, fiind irelevanta în raport cu obiectul contractului. Mai mult, in conformitate cu 
documentele puse la dispoziţie de către beneficiar, parte a dosarului de achiziţie, ofertantul; declarat câştigător nu a prezentat documente 
suport din care să rezulte îndeplinirea cerinţei.
Apreciem că lipsa concurenţei în cadrul procedurii, respectiv depunerea unei singure oferte, ar putea fi un efect al modului în care au fost 
stabilite cerinţele minime de calificare.

3.3 46591 VULPOI & TOADER 
MANAGEMENT S.R.L. 

Creșterea competivității prin 
achiziția și implementarea unei 
serii de soluții informatice 
integrate

5% OM Computer & 
Software SRL 

În timpul controlului derulat în data de 04.03.2015 s-a constatat că Beneficiarul nu a publicat anunțul de atribuire pe pagina web 
www.fonduri-ue.ro, în termen de 5 zile de la semnarea contractului. Astfel, deși contractul de furnizare nr. 952 a fost semnat în data de 
15.09.2014, Beneficiarul a publicat anunțul de atribuire în data de 04.12.2014, depășind astfel termenul legal de 5 zile prevăzut de Ordinul 
MFE nr. 1120/2013.
Având în vedere cele de mai sus,  considerăm că nu au fost respectate cerințele privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și 
transparență la desemnarea câștigătorului.

Având în vedere că sumele aferente contractului de furnizare nr. 952/15.09.2014 încheiat cu OM Computer & Software SRL au fost 
solicitate la rambursare constatările au impact asupra sumelor rambursate, ca urmare a fost întocmita prezenta Suspiciune de neregulă. 
Documente anexate prezentei SN sunt:
1. Contractul de achiziţie nr. 952/15.09.2014 încheiat cu OM Computer & Software SRL;
2. CR3/5.02.2015
3. Contractul de finanțare nr. 1484/331/23.12.2013. 

3.3 46617 KXL SRL București
Implementarea Sistemului ERP 
pentru eficientizarea activității 
KXL SRL

5%
ENTERSOFT 
ROMÂNIA 
SOFTWARE S.R.L.

În cadrul specificaţiilor tehnice pentru echipamentele achiziţionate, beneficiarul a impus un anumit tip de procesor (Intel) şi sistemul de 
operare Microsoft Windows fără să fie însoţit de menţiunea „sau echivalent”, astfel:
-staţii de lucru: sistem de operare: Microsoft Windows 7 professional 64bit preinstalat  
-server: procesor Intel Xeon – fără menţiunea echivalent; certificări CE, RoHS,  iso 9001:, ISO 14001; ISO 27001
-login PC- sistem de operare Microsoft Windows 8 pro64bit preinstalat; procesor Intel Core i7.
Conform Ghidului Solicitantului, „Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, 
producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, care au ca efect 
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse”. De asemenea, tot în ghid se precizează faptul că „Orice 
achiziţie realizată în cadrul proiectului trebuie să respecte principiul neutralităţii tehnologice (nu trebuie favorizată o anumită tehnologie sau 
marcă)”. Pentru respectarea neutralităţii tehnologice, este necesar ca în cadrul specificaţiilor tehnice să nu se facă referire la producători 
sau mărci ale echipamentelor şi aplicaţiilor software necesare pentru implementarea acestuia

Din verificările făcute pe site-ul www.fonduri-ue.ro, în cadrul anunţului se specifică data de 09.06.2014/16:47:41 ca fiind data/ora celei mai 
recente versiuni a specificaţiilor, care coincide cu data publicării anunţului.  Beneficiarul prin răspunsul înregistrat sub nr.532 din 
07 08 2015 precizează faptul că nu s au modificat specificaţiile tehnice pentru a fi publicate pe site în cadrul anunţului de achiziţie  Ori  

3.3 46633 SC UNION CO SRL
Modernizarea firmei Union Co 
prin implementarea mai multor 
sisteme informatice

25%
SC Goodwill 
Consulting GWC 
SRL

achiziţionarea de servicii 



3.3 46666 SC Deco Center S.R.L./Cluj

Creșterea competitivității SC 
Deco Center SRL prin 
implementarea sistemelor TIC 
integrate pentru managementul 
afacerii

5% SC NET Brinel SA

In timpul controlului derulat in data de 18.12.2014 s-a constatat că în cadrul documentatiei de atribuire a contractului, postată pe site-ul 
www.fonduri-ue.ro, beneficiarul a solicitat posibililor ofertanţi îndeplinirea următoarelor criterii de calificare şi selecţie: 

 Firme le  ofe rta nte  tre buie  s a  fi re a liza t o cifra  de  a fa ce ri pe ntru ultimii 2 a ni de  minim 9 milioa ne  RON.

 Au fos t ide ntifica te  s itua ii de ne re s pe cta re  a  principiului ne utra litii te hnologice  da torit fa ptului c be ne ficia rul nu a  utiliza t me niune a  “s -

au echivalent” în următoarele situaţii:
o Pentru desktop:
Video - Intel HD 2500 Graphics
o Pentru laptop:
Procesor - 3rd Generation Intel® Core™ i3-3120M (2.50 GHz, 3 MB L3 cache, 35W, 2
cores)
o Pentru cititor mobil coduri de bare:
Sistem de operare - Windows Mobile 6.5
o Pentru imprimantă laser:
Driverele și print serverul intern trebuie să fie compatibile cu sistemele de operare MS - Windows XP, Vista, 7, 8
o Pentru licenţe infrastructură:
Produsul antivirus sa ruleze pe urmatoarele sisteme de operare: Windows 2003 / 2008 server 32/64-BIT,Windows server 2012
o Licenta Server Windows Server – 1 buc
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard sau echivalent cu urmatoarele specificatii: Stocare flexibilă, Disponibilitate continuăEficiență 
sporită a administrării

 În ce e a  ce  prive te  ce rtifica te le  IS O, în docume nta ie  nu e s te  folos it me niune a  “s a u e chiva le nt”

În ceea ce priveşte criteriul de atribuire a contractului de furnizare, acesta a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic. Cu privire la factorii de evaluare a ofertelor, s-au constatat următoarele:

Factorul de evaluare 6. Punctaj experienţa similară: maxim 20 de puncte.
Pentru a se acorda punctajul, ofertantul trebuie să prezinte minim 10 companii diferite unde s-au implementat solutii ERP, CRM si BI si se 
acorda astfel:
- Pentru contracte similare cu companii, cu obiect de activitate import si distributie, se acorda 10 puncte.

3.2 46707 General Systems SRL

Extinderea activității societății în 
mediul virtual prin implementarea 
unei soluții de comerț electronic la 
SC General Systems SRL 

2% ANAGRAMA SRL

Conform fişei de date postate pe site-ul www.fonduri-ue.ro beneficiarul a solicitat îndeplinirea următorului criteriu de calificare: „Se vor 
prezenta cu privire la personalul tehnic şi de specialitate următoarele informaţii:
- CV-uri
- Copii calificări(unde e cazul)
- Copii diplome studii de profil(unde e cazul)
Din care să reiasă îndeplinirea următoarelor cerinţe:
- Manager de proiect – cu experienţă de project manager pentru proiecte de implementare de sisteme informatice pentru comerţul 
electronic
-Consultanţi tehnici şi de Implementare – 1 persoană cu experienţă în implementări de soluţii de comerţ electronic ale furnizorului pentru 
modulele economice ale aplicaţiei de e-commerce a furnizorului. Absolvent de învăţământ superior având cunoştinţe de economie 
generală pentru asigurarea suportului tehnic necesar la implementarea în bune condiţii a soluţiei informatice oferite de furnizor.”
Pentru poziţia de Manager de proiect, ofertantul a desemnat pe d-nul Petrişor Rareş.  Din CV-ul depus în cadrul ofertei nu rezultă 
experienţa specifică în implementări de soluţii de comerţ electronic astfel cum a fost solicitat. Conform Certificatului de absolvire seria H nr. 
00091502, a obţinut Diploma de manager de proiect în anul 2013, luna martie, ziua 3, iar din informaţiile furnizate în CV privind experienţa 
profesională rezultă că a iniţiat strategii de comunicare pentru clienţi, planuri media relations, servicii creative şi editoriale, campanii social 
media, activităţi care nu au legătură cu obiectul contractului. Se constată faptul că ofertantul, prin desemnarea d-lui Petrişor Rareş pentru 
poziţia de Manager de Proiect nu îndeplineşte cerinţa de experienţa profesională cerută în fişa de date.
P t  iţi  C lt t t h i  i d  I l t   f t i li t d l G bi D i l D it  t    t t CV i i  



3.3 46711
SC CYLEX TEHNOLOGIA 
INFORMATIEI INTERNATIONAL 
SNC

Cylex – Platforma sociala B2B si 
B2C 2% SC REEA SRL

Aferent contratului de achizitie a fost incheiat Act aditional nr. 2 / 3.02.2015 -  modificarea art. 3 Durata contractului:
Prezentul contract se incheie pentru o perioada de 11 luni
Furnizorul se obliga sa furnizeze produsul in 334 de zile de la semnarea contractului  de furnizare si sa realizeze instruirea personalului in 
termen de 10 zile de la receptia aplicatiei.
-actualizarea graficului de implementare
- modificarea art. 6 – Modalitati de plata si facturare 

Durata contractului de achizitie nr. 278/16.04.2014 prevede la art. 3 Durata contractului:
Prezentul contract se incheie pentru o perioada de 7 luni
Furnizorul se obliga sa furnizeze produsul in 180 de zile de la semnarea contractului  de furnizare si sa realizeze instruirea personalului in 
termen de 10 zile de la receptia aplicatiei.

Prin documentatia de atribuire aferenta procedurii se prevede ca durata a contractului perioada de 7 luni.
La procedura s-a prezentat un singur ofertant.

Analiza orizontului de timp aferenta termenului de livrare impus de achizitor poate constitui un factor determinant in decizia de a participa la 
procedura a potentialilor ofertanti. In aceeasi masura, aspectul complexitatii obiectului contractului constituie un element ce trebuie corelat 
cu durata contractului, si stabilit prin documentatia de atribuire.

Di  l    t t   t l  diti l  ti  l   f t  l  f t l  di  ti  f t il  d  l  
3.2 46737 SC Vitacom Electronics SRL Competitivitate prin e-Comerţ la 

Vitacom Electronics
10% SC Content Speed 

SRL
echipamente TIC, licențe, aplicații/software e-commerce, e-payment, a serviciilor de implementare a aplicațiilor și de instruire

3.3 46817 Nemira Publishing House 
Optimizarea activitatii Nemira 
Publishing House prin extinderea 
magazinului virtual

2% SC Anagrama SRL

Ofertantul declarat castigator nu indeplineste crit de calif pt persoanele esemnate sa ocupe posturile de manager proiect, consultanti 
tehnici si de implementare si responsabil mentenanta mentionate in documentatia de atribuire publicata pe site-ul www.fonduri-ue.ro la pag 
4.5. B nu poate renunta in etapa de analiza a ofertelor la cerintele publicate - contr a fost atribuit unui ofertant care nu indeplineste 
cerintele minime de calificare)

3.3 46824 L&D Show Management SRL

Implementarea unor sisteme 
informatice de comerț electronic 
și plăți electronice securizate  în 
scopul creșterii productivității 
firmei 

25% SC E-INVEST 
MARKETING SRL

Contract de achiziție nr. 17/13.10.2011, încheiat cu SC E-INVEST MARKETING SRL, având ca obiect servicii de consultanță elaborare 
plan de afaceri

3.3 46824 L&D Show Management SRL

Implementarea unor sisteme 
informatice de comerț electronic 
și plăți electronice securizate  în 
scopul creșterii productivității 
firmei 

2% SC Fast Solutions 
Systems SRL

În timpul controlului desfășurat în 27.05.2015, echipa de control a constatat următoarele:
 Be ne ficia rul a  s olic ita t în Fia  de  da te  la  s e ciune a  III 2.4 Docume nte  re fe ritoa re  la  Ca pa cita te a  te hnic s i/s a u profe s iona l, Ce rina  nr. 6,  

pentru expertul Consultant informatician, îndeplinirea următoarei cerințe: Experienţă profesională specifica: Asistenta in implementarea in  
ultimii 3 ani  a cel puțin unei soluții informatice integrate. Având în vedere prevederile art. 19 alin (3) din Instrucțiunea ANRMAP nr. 1/2013 
conform căruia Nu se va impune îndeplinirea unei experiențe specifice a expertului în ultimii X ani, această  cerință este restrictivă, întrucât 
un expert care a prestat asistență în implementarea a cel puțin unei soluții informatice integrate putea îndeplini cerința, fiind irelevant ca a 
făcut-o în ultimii 3, 5 sau 10 ani.
 Ofe rta  de pus  de  S C Fa s t S olutions S ys te ms  S RL a  fos t de cla ra t câtigtoa re , de i nu a  înde plinit ce rine le  minime  de  ca lifica re  

menționate la punctul 27, partea III Aspecte privind derularea procedurilor de achiziție. Astfel, nu au fost respectate prevederile Ordinului 
MFE nr. 1191/2014 partea E. Pentru capitolul VII – procedura simplificată, punctul Întrebări frecvente – Fișa de date și criteriile de 
calificare, Dacă beneficiarul consideră că pentru îndeplinirea obligaţiilor din contractul ce urmează a fi implementat este nevoie de o 
anumită capacitate financiară, experienţă similară anterioară, un anumit tip de personal sau alte cerinţe, atunci acesta poate include astfel 
de cerinţe, dar trebuie să le justifice. În această situaţie beneficiarul privat nu va putea renunţa în etapa de analiză a ofertelor la cerinţele 
scrise. De asemenea, din oferta tehnică prezentată de SC Fast SolutionsSystems SRL nu reiese  îndeplinirea tuturor cerințelor minime din 
Caietul de Sarcini.
Ținând cont de cele de mai sus, consideram că nu au fost respectate cerințele privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicare 
principiilor economicității, eficienței și eficacității așa cum sunt ele menționate în HG 519/2014, partea 3, punctul 3. În consecință se 
propune aplicarea unei corecții financiare de 2% din valoarea eligibilă a contractului de furnizare nr. 73/25.08.2014. În stabilirea procentului 
d  2%  ți t t d  f t l ă  f t d ă  i ă f tă i tf l   i t t lți f t ți   fi t t fi d t j ți î  

3.3 46887 SC SPHINX IT S.R.L

Realizarea unei platforme virtuale 
Business to Business & 
Consumer pentru  S.C.  LASTING 
SOFTWARE SRL

2% SC SOBIS 
SOLUTIONS SRL

La întocmirea documentatiei de atribuire pentru atribuirea contractelor de furnizare enumerate mai sus, beneficiarul a solicitat ca ofertantul 
să prezinte „o declaratie scrisă cu o listă anexată din care să rezulte minim două contracte similare, având fiecare o valoare egală sau mai 
mare cu valoarea estimată a prezentului contract, din ultimii 3 ani”, cerinţă care restricţionează participarea la procedura de achiziţie a 
ofertanţilor.
Ordinul nr. 1120/2013 nu menționează elaborarea unei Fișe de Date ori stabilirea unor criterii de calificare, însă dacă beneficiarul 
consideră că pentru îndeplinirea obligaţiilor din contractul ce urmează a fi implementat este nevoie de stabilirea unor criterii de calificare, 
acesta poate include astfel de cerinţe, dar cerinţele pe care le stabileşte trebuie să fie obiective şi nediscriminatorii. Nu au fost respectate 
astfel cerințele privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea  principiilor economicității, eficienței și eficacității așa cum sunt 
ele menționate în HG 519/2014, partea 3, punctul 3. Procentul de corecţie s-a stabilit în conformitate cu prevederile art. 6  alin.(32) din 
O U G  nr  66/2011



3.3 46893 SC LASTING SYSTEM SRL Realizarea portalului e-commerce 
www.lasting.ro/e-commerce 2% SC BB Computer 

SRL

La întocmirea documentatiei de atribuire pentru atribuirea contractelor de furnizare enumerate mai sus, beneficiarul a solicitat ca ofertantul 
să prezinte „o declaratie scrisă cu o listă anexată din care să rezulte minim două contracte similare, având fiecare o valoare egală sau mai 
mare cu valoarea estimată a prezentului contract, din ultimii 3 ani”, cerinţă care restricţionează participarea la procedura de achiziţie a 
ofertanţilor.
Ordinul nr. 1120/2013 nu menționează elaborarea unei Fișe de Date ori stabilirea unor criterii de calificare, însă dacă beneficiarul 
consideră că pentru îndeplinirea obligaţiilor din contractul ce urmează a fi implementat este nevoie de stabilirea unor criterii de calificare, 
acesta poate include astfel de cerinţe, dar cerinţele pe care le stabileşte trebuie să fie obiective şi nediscriminatorii. Nu au fost respectate 
astfel cerințele privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea  principiilor economicității, eficienței și eficacității așa cum sunt 
ele menționate în HG 519/2014, partea 3, punctul 3. Procentul de corecţie s-a stabilit în conformitate cu prevederile art. 6  alin.(32) din 
O U G  nr  66/2011

3.3 46893 SC LASTING SYSTEM SRL Realizarea portalului e-commerce 
www.lasting.ro/e-commerce 2% Centrul de calcul 

INFO 98 SA

La întocmirea documentatiei de atribuire pentru atribuirea contractelor de furnizare enumerate mai sus, beneficiarul a solicitat ca ofertantul 
să prezinte „o declaratie scrisă cu o listă anexată din care să rezulte minim două contracte similare, având fiecare o valoare egală sau mai 
mare cu valoarea estimată a prezentului contract, din ultimii 3 ani”, cerinţă care restricţionează participarea la procedura de achiziţie a 
ofertanţilor.
Ordinul nr. 1120/2013 nu menționează elaborarea unei Fișe de Date ori stabilirea unor criterii de calificare, însă dacă beneficiarul 
consideră că pentru îndeplinirea obligaţiilor din contractul ce urmează a fi implementat este nevoie de stabilirea unor criterii de calificare, 
acesta poate include astfel de cerinţe, dar cerinţele pe care le stabileşte trebuie să fie obiective şi nediscriminatorii. Nu au fost respectate 
astfel cerințele privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea  principiilor economicității, eficienței și eficacității așa cum sunt 
ele menționate în HG 519/2014, partea 3, punctul 3. Procentul de corecţie s-a stabilit în conformitate cu prevederile art. 6  alin.(32) din 
O U G  nr  66/2011

3.2 46908 S.C. EXPERT ONE RESEARCH 
S.R.L.

Dezvoltarea unei platforme de 
eLearning la XOR-IT Systems 
SRL

2% S.C. MAGUAY 
IMPEX S.R.L.

Pentru procedura de achiziție de „Achiziție echipamente, licențe si aplicații informatice” finalizată prin semnarea Contract nr. 
S41/11.11.2014 cu SC Maguay Impex SRL în cuantum de 2.606.500,00 RON, fără TVA,

Având in vedere prevederile art. 6 alin (3 indice 2) din OUG 66/2011 cu modificările si completările ulterioare “(32)Tipurile de abateri de la 
aplicarea prevederilor privind procedurile de achiziţie prevăzute în anexă sunt cele care au fost constatate cel mai frecvent ca urmare a 
activităţii de verificare/control/audit. Pentru alte abateri care nu sunt definite în anexă autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor 
europene aplică reduceri procentuale în concordanţă cu principiul proporţionalităţii sau, acolo unde este posibil, prin analogie cu abaterile 
identificate în anexă.” se propune aplicarea unei corecții de 2% din valoarea contractului atribuit. Ponderea corecției este calculată având 
în vedere faptul că încălcarea legislației în domeniul achizițiilor publice a fost efectuată printr-o eroare a comisiei de evaluare, aceasta 
oferind un termen de răspuns la solicitarea de clarificări mai scurt decât cel prevăzut de legislația în vigoare cu jumătate de zi lucrătoare. 

3.3 46971 S.C. ELECTROSERV ARIEȘUL 
S.R.L.

Implementarea unui sistem de 
comerț electronic în cadrul 
companiei S.C. ELECTROSERV 
ARIEȘUL S.R.L

25% SC Mirciosky SRL Contract de achiziție nr. 2/24.01.2014, încheiat cu  SC Mirciosky SRL, având ca obiect furnizare sistem informatic de comerț electronic.   

3.3 47012 BODY LINE S.R.L.

DEZVOLTAREA SOCIETATII 
BODY LINE S.R.L. PRIN 
CREEAREA UNUI SISTEM DE 
COMERT ELECTRONIC - 
MAGAZIN VIRTUAL BODY-
LINE.RO

5% S.C. Zands S.R.L. 

In conformitate cu cererea de finantare aprobata, in cadrul proiectului, beneficiarul a avut alocată in devizul proiectului, la capitolul bugetar 
TIC : “Achizitie server cu procesor” valoarea de 24.000,00 RON, fara TVA. 

In data de 11.03.2015, s-a efectuat de catre echipa Directiei de Monitorizare o vizita de monitorizare la locatia de implementare a 
proiectului. In cadrul vizitei s-a constatat faptul ca beneficiarul a achizitionat pentru aceasta linie bugetara, un server cu procesor, marca 
HP, model Proliant DL380, CPU Intel Xeon E5, 1X4GB-R, 1X300GB-10k6G, P410i/512/BBWC, 2xNC382i(2p), DVD-RW 1X460W(/2) 3-3-
3, cu numarul serial CZ22490B89.
In urma analizei la fata locului, suspectam beneficiarul fie ca a avut acest echipament in posesie dinaintea implementarii proiectului, fie a 
achizitionat o componenta hardware second hand, cheltuială neeligibilă conform ghidului solicitantului.

Prin consultarea site-ului producatorului HP, am verificat data activarii garantiei echipamentului pe baza seriei acestuia: 
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/wc/public/viewDetails?index=0, aceasta fiind activata in data de 08 Decembrie 2012.

Data de lansare pe piaţă a acestui tip de echipament a fost, in conformitate cu site-ul producatorului HP, luna mai 2011. 
Avand in vedere ca acest server a fost pus in functiune de furnizor la sediul beneficiarului in data de 25.03.2014, conform PV 
8/25.03.2014, putem afirma ca intre data activarii garantiei de catre producator primului distribuitor şi data de punere in functiune la sediul 
beneficiarului a echipamentului a trecut o perioada de aproximativ 1 an si 4 luni.

Prin prezentarea acestor aspecte apreciem ca există posibilitatea ca serverul să fi fost achiziţionat second hand de către Beneficiar.



3.3 47021 S.C. MIRISMOS S.R.L.
Dezvoltarea unei aplicaţii e-
learning în cadrul SC MIRISMOS 
SRL

2%
S.C. Net Integration 
Technologies  
S.R.L.

Prin Cererea de plată nr.1/05.03.2015 a fost solicitată și rambursată suma de 323.400,00 lei, reprezentând finanţarea nerambursabilă 
aferentă „Cheltuieli pentru achiziţionarea aplicaţiilor informatice”, invocându-se factura seria NIT nr.01053/03.03.2015.
În urma verificărilor documentelor referitoare la achiziţia derulată de beneficiarul S.C. MIRISMOS S.R.L.,  nu au fost semnalate încălcări 
ale prevederilor Anexei VI – Norme interne de achiziţie, la contractul de finanţare nr. 1596/332/30.12.2013, conform Listei de verificare a 
achiziţiilor beneficiarilor privaţi nr.4631/19.03.2015
Cu privire la Contractul de furnizare nr. 100/15.01.2015 încheiat cu S.C. Net Integration Technologies  S.R.L. cu valoarea de 1.025.000  
lei, având ca obiect  furnizarea soluţiei e-learning , s-a încheiat Actul adiţional nr.1/14.08.2015.
În urma verificării Actului adiţional nr.1/14.08.2015 de către compartimentul de verificare a achiziţiilor publice, se constată că actul adiţional 
conţine o clauză care afectează evaluarea ofertelor din perspectiva factorilor de evaluare.Termenul de execuţie este un element esenţial 
al atribuirii contractului, iar modificarea substanţială a acestuia constituie o abatere care se sancţionează cu o corecţie financiară de 2% 
din valoarea contractului de achiziţie nr.100/15.01.2015 ,încheiat cu SC NET INTEGRATION TECHNOLOGIES SRL, conform HG 
519/2014, partea 3, pct.3   
Propunere corecții: 
În concluzie  beneficiarului i s a plătit necuvenit suma de 6 468 00 lei  motiv pentru care s a procedat la promovarea prezentei notificări de 

3.3 47053 S.C. BOOMERANG SERVICES 
SRL

Optimizarea solutiilor de 
prezentare si vanzare prin comert 
electronic a produselor turistice 
oferite de Boomerang services 
SRL

25%
SC ENETIX 
SOFTWARE SRL In urma verificarii procedurii simplificate cf.Ord.nr.1120/15.10.2013, contractul de prestari servicii nr. 

CCE/6/08.05.2014;CCE/7/30.05.2014,propunere corectii 25% din valoarea contractului incheiat cu SC ENETIX SOFTWARE SRL 

3.2 47088 DOMO MEDIA SRL

CRESTEREA COMPETITIVITATII 
SI OPTIMIZAREA ACTIVITATII 
S.C. DOMO MEDIA S.R.L. PRIN 
IMPLEMENTAREA UNUI 
SISTEM INFORMATIC E-
COMERT

5% Modex Software 
Engineering SRL CHELTUIELI CU LICENTELE

3.3 47108 SC PLASE SI UNELTE DE 
PESCUIT SRL

Magazin virtual de plase si unelte 
de pescuit

10% Mondo Computers 
SRL

3.3 47131 SC OMFAL EDUCATIONAL 
Magazin on-line de materiale 
educationale dezvoltat de OMFAL 
EDUCATIONAL

5% SC MAGUAY 
COMPUTERS SRL

Act aditional nr. 2/20.10.2014 - prevede modificare durata contract pana la 15.12.2014. Prin semnarea actului aditional a fost afectat 
avantajul obtinut prin desemnarea ofertei castigatpoare in cadrul procedurii initiale, termenul de realizare al obiectului contractului fiind 
solicitat de 7 luni. Analiza orizontului de timp aferenta termenului de livrare impus de achizitor poate constitui un factor determinant in 
decizia de a participa la procedura a potentialilor ofertanti. Din cele expuse se constata ca actul aditional contine clauze care afecteaza 
evaluarea ofertelor din pespectiva factorilor de evaluare. Termenul de executie este un element esential al atribuirii contractului iar 
modificarea substantiala a a cestuia constituie o abatere care se santioneaza cu o corectie finanicara de 5% din valoarea contractului de 
achizitie, conform HG 519/2014, partea 3, pct. 3

3.3 47159 S.C. DIRECT CONSULTING & 
ADVERTISING S.R.L.

Dezvoltarea activitatii DIRECT 
CONSULTING & ADVERTISING 
SRL prin achizitie sisteme 
informatice

5% SC DAILY 
WHISPER SRL  

Beneficiarul a depus Cererea de plată  nr. 1/19.06.2015 înregistrată la M.S.I. - OIPSI cu nr. 8950/22.06.2015. În urma verificarii achizitiei 
actului aditional nr. 1/20.04.2015 pentru contractul nr. 192/31.03.2014 cu SC DAILY WHISPER SRL s-au aplicat corectii de 5% motivul 
fiind prelungirea contractului pana la data de 21.06.2015. S-a constatat ca actul aditional contine clauze care afecteaza evaluarea ofertelor 
din perspectiva factorilor de evaluare. 
Contractul nr. 192/31 Martie 2014  se regaseste in cererea de rambursare nr.1/21.08.2014, CR 2/21.05.2015 si CP1/19.06.2015. Valoarea 
creantei bugetare rezultate din  CR1 este de 2.589,00 lei din care FEDR = 2.141,10 SI BS = 447,90 lei. 
 Valoarea creantei bugetare rezultate din  CR2 este de 8.817,61 lei din care FEDR = 7.292,16  si  BS = 1.525,45 lei. 
Valoarea creantei bugetare rezultate din  CP1 este de 3.923,39  lei din care FEDR = 3.244,64  si  BS = 678,75 lei.

3.3 47220 SC WEST BEVERAGES SRL

Implementarea unei solutii de 
comert electronic si integrarea 
acestuia cu un sistem complex de 
gestiune la WEST BEVERAGES 
SRL pentru extinderea activitatii 
firmei pe nisa de comert on-line.

5% SPHINX IT SRL



3.3 47250 SC NOVA MIND SRL
Dezvoltarea sistemului de comerţ 
electronic în cadrul SC NOVA 
MIND SRL

5% SC 2Q SRL

Urmare a verificărilor realizate la faţa locului de către echipa de control, în baza documentelor puse la dispoziţie de beneficiar, s-a 
constatat existenţa următoarelor cerinţe în caietul de sarcini:

Certificat ISO 9001:2000 în conformitate cu obiectul contractului (furnizare echipamente informatice) sau echivalent;
Service-ul echipamentelor se va efectua de către producător sau de către un partener autorizat al producătorului – se va depune o 
declaraţie pe proprie răspundere in acest sens.
Computer (Termen de garanție):
Certificat ISO 9001:2000 in conformitate cu obiectul contractului (furnizare echipamente informatice) sau echivalent;

Service-ul echipamentelor se va efectua de către producător sau de către un partener autorizat al producătorului – se va depune o 
declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.

Computer (Certificate):
Certificat ISO: 9001 pentru producătorul echipamentului (atașat dovada conformității cu cerințele) sau echivalent;
Declarație de conformitate (atașată la ofertă)
Declarație pe proprie răspundere în vederea îndeplinirii standardelor de mediu.

În urma analizei documentelor care fac parte din dosarul achiziţiei pus la dispoziţie de beneficiar în cadrul vizitei la faţa locului constatăm 
că ofertantul nu a depus documentele solicitate în cadrul documentaţiei de atribuire. Nu au fost solicitate clarificări ofertantului ṣi în raportul 
tehnic de specialitate sau în procesul verbal de adjudecare a contractului nu există referire la aceste documente sau la modalitatea de 
îndeplinire a acestor cerinţe. Astfel că, beneficiarul a acceptat o ofertă neconformă ca fiind câştigătoare, fiind încălcare astfel prevederile 
HG 519 din 26.06.2014 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile 
prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute 
în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, referitoare la  respectarea principiului 
bunei gestiuni financiare bazată aplicarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi eficienţei fondurilor.

În caietul de sarcini pentru echipamentele laptop, la cerinţele tehnice pentru procesor este cerută Arhitectua Haswell, care reprezintă 
                    

3.3 47319 S.C. Universal le Big  S.R.L.
Extinderea sistemului ERP pentru 
eficientizarea activității SC 
Universal le Big SRL

2% S.C. Total Soft S.A.

Prin Cererea de plată nr.1/14.10.2014 a fost solicitată și rambursată suma de 129.811,50 lei, reprezentând finanţarea nerambursabilă 
aferentă următoarelor:
„Cheltuieli pentru achiziţionare server”, invocându-se factura 129229/05.06.2015.

În urma verificărilor documentelor referitoare la achiziţia derulată de beneficiarul S.C. Universal le Big S.R.L.,  nu au fost semnalate 
încălcări ale prevederilor Anexei VI – Norme interne de achiziţie, la contractul de finanţare nr. 1261/331/13.12.2013, conform Listei de 
verificare a achiziţiilor beneficiarilor privaţi nr.15489/08.10.2014
Cu privire la Contractul de furnizare nr. 17/14.03.2014 încheiat cu S.C. Total Soft S.A. cu valoarea de 299,097  lei, având ca obiect  
„Achizitie echipamente IT, software, licente si implementare ERP, servicii de instruire„, s-a încheiat Actul adiţional nr.2/12.10.2015.
În urma verificării Actului adiţional nr.2/12.10.2015 de către compartimentul de verificare a achiziţiilor publice, se constată că actul adiţional 
conţine o clauză care afectează evaluarea ofertelor din perspectiva factorilor de evaluare.Termenul de execuţie este un element esenţial 
al atribuirii contractului, iar modificarea substanţială a acestuia constituie o abatere care se sancţionează cu o corecţie financiară de 2% 
din valoarea contractului de achiziţie nr.17/14.03.2014,încheiat cu SC Universal Le Big SRL, conform HG 519/2014.   
Propunere corecții: 
În concluzie, beneficiarului i s-a plătit necuvenit suma de 2.596,23 lei , motiv pentru care s-a procedat la promovarea prezentei notificări de 
suspiciune de neregulă

3.3 47365 SC Life Care Corp SRL

Dezvoltarea activității Life Care 
Corp SRL prin implementarea în 
cadrul companiei a unui sistem de 
comerț electronic performant

2% S.C. LASTING 
SYSTEM S.R.L.

Beneficiarul a stabilit ca şi factor de evaluare: „personalul deţinut care va fi utilizat în implementarea contractului de furnizare şi certificările 
şi calificările deţinute de acesta”, pentru care a acordat un punctaj de 10 puncte, deşi această cerinţă reprezintă un criteriu de calificare 
aşa cum se regăseşte la Cap. V.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională din fişa de date „Ofertantul va depune CV-urile şi alte 
documente suport care să ofere informaţii cu privire la personalul deţinut care va fi utilizat în implementarea  contractului de furnizare şi 
certificările şi calificările deţinute de acesta.” Capacitatea unui ofertant de a îndeplini contractul se verifică pe baza aplicării unor cerinţe 
care privesc situaţia economică/financiară/capacitatea profesională de a implementa activităţile ce fac obiectul contractului. Pe de cealaltă 
parte, factorii de evaluare ce urmează a fi utilizaţi în evaluarea ofertelor trebuie să vizeze stabilirea unei oferte ca fiind cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic şi nu capacitatea ofertantului de a duce la îndeplinire acel contract. Utilizarea criteriilor de 
calificare drept factor de evaluare încalcă cerințele privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea principiilor economicității, 
eficienței și eficacității așa cum sunt ele menționate în Ordinul MFE nr. 1120/2013. Conform Ghidului solicitantului „Criteriul oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic”  presupune stabilirea ca  oferta câştigătoare a ofertei care a întrunit cel mai mare punctaj prin 
aplicarea ca factori de evaluare alături de preţ şi a altor elemente precum costurile de funcţionare  caracteristicile calitative şi tehnice  

3.3 47561 SC PRIME TELECOM SRL

Implementarea unui sistem 
informatic complex de gestionare 
a serviciilor si abonatilor Prime 
Telecom

5% RUNEX TELECOM 
SRL

3.2 48591 Inspectia Muncii INSPECTIA MUNCII 25%
SC TEAMNET 
INTERNATIONAL 
SA

achizitionarea echipamentelor TIC, a licentelor, a aplicatiilor informatice si a instruirii specializate 



3.2 48594 Institutul National de Cercetare-
Dezvoltare în Informatica  ICI

Infrastructura de tip cloud pentru 
institutiile publice din Romania - 
ICIPRO

10% UTI GRUP S.A

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca în ultimii 3 ani (calculați de la termenul limita de depunere a ofertelor) a furnizat produse similare în 
valoare cumulata de minim 46.520.841,98 lei, furnizate la nivelul a maxim 4 contracte și a prestat servicii similare în valoare cumulata de 
minim 14.766.871,73 lei, prestate la nivelul a maxim 2 contracte;”
Detalierea domeniilor de experiență similară și caracterul cumulativ al cerințelor este de natură a restricționa participarea ofertanților la 
procedură. 
De asemenea, solicitarea a  21 experți, pentru fiecare fiind solicitate câte 2 diplome/certificate diferite și experiență într-un contract pe o 
poziție similară, aceeași tip de certificat fiind cerut fără relevanță la mai multe tipuri de experți este de natură a restricționa participarea 
ofertanților la procedură  

3.2 48625 Centrul National de Management 
pentru Societatea Informationala

Sistem informatic colaborativ 
pentru mediu peformant de 
desfasurare a achizitiilor

25% SC Uti Grup SA CHELTUIELI PENTRU ACHIZITIONAREA ECHIPAMENTELOR TIC

3.2 48726 Secretariatul General al Guvernului

ASIGURAREA 
INTEROPERABILITATII 
SISTEMELOR INFORMATICE 
ALE INSTITUTIILOR 
FURNIZOARE DE DATE 
NECESARE FUNDAMENTARII 
POLITICILOR SI DECIZIILOR 
GUVERNULUI - TABLOU DE 
BORD LA NIVELUL SGG

25%
SIVECO ROMANIA 
SI EXPERT ONE 
RESEARCH SRL

CHELTUIELI PENTRU ACHIZITIONAREA ECHIPAMENTELOR TIC SI A LICENTELOR SOFTWARE

3.2 48836 Agentia Nationala de Integritate AGENTIA NATIONALA DE 
INTEGRITATE 10%

SC SIVECO 
Romania SA în 
asociatie cu S.C. 
UTI GRUP S.A

ACHIZITIONAREA APLICATIILOR INFORMATICE SPECIFICE SI A ECHIPAMENTELOR TIC
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