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Cereri de informații privind achizițiile publice
Detalii despre operatorul economic și despre ofertă 

Detalii despre operatorul economic 

Tipul de operator economic 
persoană fizică 
persoană juridică 
Numele operatorului economic 
Prenumele operatorului economic 
Numele operatorului economic 
Țara de stabilire 
Adresa operatorului economic 
Țara 
Regiune/Județ/Zonă 
Comunitate autonomă 
Provincie 
Stat federal 
Oraș/Localitate 
Cod poștal 
Strada și numărul 
Număr de identificare UE 
disponibil 
indisponibil 
Număr de identificare  
Orice tip de număr național de identificare 
disponibil 
indisponibil 
Tipul de număr de identificare 

Număr de identificare 

Informații privind oferta 

Confirmare 
Confirmăm că cererea este trimisă în cadrul unei proceduri de achiziții publice. 
Numărul de referință al ofertei în TED  
disponibil 
indisponibil 
Numărul TED 
Numărul național de referință al ofertei 
disponibil 
indisponibil 
Număr de referință 
Link către anunțul de achiziții publice publicat pe internet 
Informații suplimentare despre ofertă 
Scopul cererii 
Verificarea conformității cu specificațiile tehnice (standarde naționale, etichete, evaluări ale conformității) 
Verificarea motivelor de excludere 
Verificarea criteriilor de selecție 
Verificarea informațiilor conținute în documentul european de achiziție unic 
Verificarea standardelor de asigurare a calității și a standardelor de management de mediu 
Verificarea în lista oficială a operatorilor economici și a organismelor de certificare 
Verificarea ofertelor anormal de scăzute 

Valoarea ofertei 
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I. Întrebări despre standardele naționale/etichete/rapoartele de încercare 

I.A Întrebări pentru a verifica standardele naționale 
Puteți confirma autenticitatea standardului național atașat?  Dacă este selectată această întrebare, expeditorul trebuie să anexeze 

un document la cerere, atunci când aceasta este salvată în format ciornă.  (01) 
Da, confirm că standardul național din anexă este autentic. 
Standardul național din anexă nu este autentic. 
Nu pot confirma autenticitatea standardului național din anexă. (Acest răspuns ar trebui să fie selectat doar dacă în statul membru 

nu există nicio autoritate căreia să îi poată fi adresată întrebarea.) 
Vă rugăm să explicați de ce nu puteți confirma autenticitatea standardului național din anexă. (01.1) 

Standardul național transpune un standard european, un agrement tehnic european, o specificație tehnică comună, un standard 

internațional, un sistem tehnic de referință stabilit de un organism european de standardizare? Standardul național trebuie să fie 

indicat în căsuța „Comentarii privind întrebarea” (02)   
Da 
Nu 
Vă rugăm să specificați ce transpune (02.1) 
un standard european 
un agrement tehnic european 
o specificație tehnică comună 
un standard internațional 
un sistem tehnic de referință stabilit de un organism european de standardizare 

Vă rugăm să indicați numărul de referință (02.2) 

I.B Întrebări pentru a verifica etichetele naționale sau evaluările conformității 
Confirmați autenticitatea etichetei naționale/evaluării conformității din anexă? Dacă este selectată această întrebare, expeditorule 

trebuie să anexeze un document la cerere, atunci când aceasta este salvată în format ciornă. (03) 
Da, confirm că eticheta națională/evaluarea conformității din anexă este autentică. 
Standardul național /Evaluarea conformității din anexă nu este autentic(ă). 
Nu pot confirma autenticitatea documentului din anexă. (Acest răspuns ar trebui să fie selectat  doar dacă în statul membru nu 

există nicio autoritate căreia să îi poată fi adresată întrebarea.) 
Vă rugăm să explicați de ce nu puteți confirma autenticitatea documentului din anexă. (03.1) 
Eticheta națională a fost eliberată de organismul public/privat competent? Dacă este selectată această întrebare, expeditorul ei 

trebuie să anexeze un document la cerere, atunci când aceasta este salvată în format ciornă. (03a) 
Da
Nu 
Dacă da, vă rugăm să precizați tipul de organismul emitent. (03a.1) 
Organism public competent 
Organism privat competent 
Vă rugăm să indicați numele organismului emitent. (03a.2) 
Vă rugăm să indicați adresa organismului emitent. (03a.3) 
Vă rugăm să indicați următoarele date de contact ale organismului emitent: e-mail, număr de telefon, numele unei persoane de 

contact. (03a.4) 
Dacă nu, vă rugăm să indicați natura juridică/valoarea documentului anexat și să precizați cine l-a eliberat (03a.5) 
Vă rugăm să indicați durata medie a perioadei necesare pentru obținerea etichetei. (număr de zile/săptămâni/luni) (03a.6) 
Certificatul/Raportul de încercare a fost eliberat de organismul național competent de evaluare a conformității sau de un alt 

organism echivalent? Dacă este selectată această întrebare, expeditorul ei trebuie să anexeze un document la cerere, atunci când 

aceasta este salvată în format ciornă. (04) 
Da 
Nu 
Dacă da, vă rugăm să precizați tipul de organismul emitent. (04.1) 
Organismul național competent de evaluare a conformității  
Un organism de evaluare a conformității echivalent 
Vă rugăm să indicați numele organismului emitent. (04.2) 
Vă rugăm să indicați adresa organismului emitent. (04.3) 
Vă rugăm să indicați următoarele date de contact ale organismului emitent: e-mail, număr de telefon, numele unei persoane de 

contact. (04.4) 
Dacă nu, vă rugăm să indicați valoarea juridică a documentului din anexă și să precizați cine l-a eliberat (04.5) 
Vă rugăm să indicați durata medie a perioadei necesare pentru obținerea certificatului/raportului de încercare. (număr de 

zile/săptămâni/luni) (04.6) 
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II. Întrebări pentru a verifica motivele de excludere 

II.A întrebări referitoare la absența unei condamnări prin hotărâre definitivă 

Confirmați autenticitatea documentului din anexă referitor la absența unei condamnări prin hotărâre definitivă? Dacă este selectată 

această întrebare, expeditorul ei trebuie să anexeze un document la cerere, atunci când aceasta este salvată în format ciornă. (05) 

Da, confirm că documentul din anexă este autentic. 
Documentul din anexă nu este autentic. 
Nu pot confirma autenticitatea documentului din anexă. (Acest răspuns ar trebui să fie selectat doar dacă în statul membru nu 

există nicio autoritate căreia să îi poată fi adresată întrebarea.) 
Vă rugăm să explicați de ce nu puteți confirma autenticitatea documentului din anexă. (05.1) 
Informațiile atestate de documentul din anexă sunt corecte?  Dacă este selectată această întrebare, expeditorul trebuie să anexeze 

un document la cerere, atunci când aceasta este salvată în format ciornă. (06) 
Da 
Nu 
Nu putem confirma dacă informațiile sunt corecte. (Acest răspuns ar trebui să fie selectat doar dacă în statul membru nu există 

nicio autoritate căreia să îi poată fi adresată întrebarea.) 
Vă rugăm să explicați de ce nu puteți confirma dacă informațiile sunt corecte. (06.1) 
Vă rugăm să explicați ce date nu sunt corecte. (06.2) 
Documentul din anexă este un extras din registrul relevant? (ex. cazier judiciar)  Dacă este selectată această întrebare, expeditorul 

trebuie să anexeze un document la cerere, atunci când aceasta este salvată în format ciornă. (07) 
Da 
Nu 
Din ce registru este extras actul? (07.1) 
Actul/Documentul este complet/Datele sunt complete? (07.2) 
Da 
Nu 
Vă rugăm să explicați ce informații nu sunt complete. (07.2.1) 
Există un document echivalent care confirmă absența unei condamnări prin hotărâre judecătorească definitivă, emis de către o 

autoritate judiciară sau administrativă competentă din statul dumneavoastră membru? (07.3) 
Da 
Nu 
Puteți furniza o copie a documentului care confirmă absența unei condamnări prin hotărâre definitivă? (07.3.1) 
Da O copie a documentului este inclusă în anexă. 
Nu 
Vă rugăm să explicați de ce nu puteți furniza o copie a documentului care confirmă absența unei condamnări. (07.3.1.1) 

Documentul din anexă confirmă faptul că operatorul economic sau reprezentantul acestuia nu a fost condamnat printr-o hotărâre 

definitivă, pentru niciunul dintre motivele enumerate la articolul 57 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE?  Dacă este selectată 

această întrebare, expeditorul trebuie să anexeze un document la cerere, atunci când aceasta este salvată în format ciornă. (08) 

Da 
Nu 
Nu se pot furniza informații. (Acest răspuns ar trebui să fie selectat doar dacă în statul membru nu există nicio autoritate căreia să îi 

poată fi adresată întrebarea) 
Vă rugăm să explicați de ce nu puteți furniza aceste informații. (08.1) 
Operatorul economic sau persoana în cauză a fost condamnat(ă) prin hotărâre definitivă pentru vreunul dintre motivele enumerate 

la articolul 57 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE?  (08a) 
Da 
Nu 
Nu se pot furniza informații. (Acest răspuns ar trebui să fie selectat doar dacă în statul membru nu există nicio autoritate căreia să îi 

poată fi adresată întrebarea) 
Vă rugăm să explicați de ce nu puteți furniza aceste informații. (08a.1) 
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Dacă da, vă rugăm să indicați motivul pentru care operatorul economic a fost condamnat. (08a.2) 
Asocierea cu o grupare infracțională  
Corupție 
Fraudă 
Acte teroriste 
Infracțiuni legate de activități teroriste 
Spălare de bani 
Finanțarea de activități teroriste 
Muncă prestată de copii 
Alte forme de trafic de persoane 
Vă rugăm să indicați numele persoanei/organismului condamnat. (08a.3) 

Vă rugăm să furnizați datele de contact și alte date de identificare disponibile ale persoanei/organismului condamnat. (08a.4) 

Vă rugăm să precizați data condamnării. (08a.5) 
Vă rugăm să furnizați mai multe detalii despre decizia sau hotărârea judecătorească. I.e. Numele autorității/organismului emitent, 

numărul de referință (08a.6) 
În consecință, operatorul economic este exclus de la proceduri de achiziții publice? (08a.7) 
Da Excluderea rezultă din legislația națională/un regulament/o normă administrativă. Detaliile și trimiterea relevantă sunt furnizate 

la rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Nu 
Nu știu (Eventualele detalii legate de acest răspuns trebuie înscrise la rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos.) 
Data de încheiere a perioadei de excludere:  (08a.7.1) 
Nedefinită 
Definită 
Vă rugăm să precizați data de încheiere a perioadei de excludere. (08a.7.1.1) 
Vă rugăm să indicați motivul pentru care operatorul nu este exclus de la procedurile de achiziții publice (08a.7.2) 
Datorită asumării unor măsuri acceptabile de autocorectare. 
Deoarece perioada de excludere s-a încheiat. 
Din motive imperative de interes general, după cum se indică în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 

Din alte motive, după cum se indică în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 

II.B Întrebări pentru verificarea respectării obligațiilor legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale 
Puteți confirma autenticitatea documentului din anexă care confirmă respectarea obligațiilor legate de plata impozitelor sau a 

contribuțiilor la asigurările sociale?  Dacă este selectată această întrebare, expeditorul trebuie să anexeze un document la cerere, 

atunci când aceasta este salvată în format ciornă. (09) 
Da, confirm că documentul din anexă este autentic. 
Documentul din anexă nu este autentic. 
Nu pot confirma autenticitatea documentului din anexă. (Acest răspuns ar trebui să fie selectat doar dacă în statul membru nu 

există nicio autoritate căreia să îi poată fi adresată întrebarea.) 
Vă rugăm să explicați de ce nu puteți confirma autenticitatea documentului din anexă privind plata impozitelor sau a contribuțiilor 

la asigurările sociale. (09.1) 

Documentul din anexă este un certificat eliberat de autoritatea competentă din țara dumneavoastră?  Dacă este selectată această 

întrebare, expeditorul trebuie să anexeze un document la cerere, atunci când aceasta este salvată în format ciornă. (10) 

Da 
Nu 
Vă rugăm să furnizați toate informațiile disponibile referitoare la documentul din anexă (10.1) 
Documentul din anexă confirmă respectarea obligațiilor legate de plata taxelor și impozitelor?  Dacă este selectată această 

întrebare, expeditorul trebuie să anexeze un document la cerere, atunci când aceasta este salvată în format ciornă. (11) 
Da 
Nu 
Operatorul economic și-a achitat taxele și impozitele? (12) 
Da, din câte știm, operatorul economic și-a plătit taxele și impozitele. 
Nu, operatorul economic a încălcat obligațiile privind plata taxelor și impozitelor. 
Nu deținem aceste informații. (Acest răspuns ar trebui să fie selectat doar dacă în statul membru nu există nicio autoritate căreia să 

îi poată fi adresată întrebarea) 
Vă rugăm să precizați data la care a avut loc verificarea. (12.1) 
Vă rugăm să precizați data la care a avut loc verificarea. (12.2) 
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Puteți preciza suma datorată de către operatorul economic? (12.2.1) 
Da 
Nu 
Vă rugăm să precizați valoarea totală și/sau procentul din suma datorată inițial. (12.2.1.1) 
Încălcarea a fost stabilită printr-o decizie judiciară sau administrativă având caracter definitiv și obligatoriu? (12.2.2) 
Da 
Nu 
Vă rugăm să precizați data la care a fost luată decizia. Dacă nu o cunoașteți, vă rugăm să precizați acest lucru în rubrica „Comentarii 

la răspuns” de mai jos. (12.2.2.1) 
Vă rugăm să furnizați mai multe detalii despre decizie. Ex. număr de referință, numele organismului care a luat decizia. Dacă nu le 

cunoașteți, vă rugăm să precizați acest lucru în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. (12.2.2.2) 
În consecință, operatorul economic este exclus de la proceduri de achiziții publice? (12.2.2.3) 
Da Excluderea rezultă din legislația națională/un regulament/o normă administrativă. Detaliile și referința relevantă sunt indicate la 

rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos.
Nu 
Nu știu, din motivele menționate în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Data de încheiere a perioadei de excludere: (12.2.2.3.1) 
Definită 
Nedefinită 
Vă rugăm să precizați data de încheiere a perioadei de excludere. (12.2.2.3.1.1) 
Vă rugăm să indicați motivul pentru care operatorul nu este exclus de la procedurile de achiziții publice. De exemplu, valoarea mică 

a soldului. (12.2.2.3.2) 

Documentul din anexă confirmă respectarea obligațiilor legate de plata contribuțiilor la asigurările sociale?  Dacă este selectată 

această întrebare, expeditorul trebuie să anexeze un document la cerere, atunci când aceasta este salvată în format ciornă. (13) 

Da 
Nu 
Operatorul economic și-a achitat contribuțiile la asigurările sociale? (14) 
Da, din câte știm, operatorul economic și-a plătit contribuțiilor la asigurările sociale. 
Nu, operatorul economic a încălcat obligațiile privind plata contribuțiilor la asigurările sociale. 
Nu deținem aceste informații. (Acest răspuns ar trebui să fie selectat doar dacă în statul membru nu există nicio autoritate căreia să 

îi poată fi adresată întrebarea.) 
Vă rugăm să precizați data la care a avut loc verificarea. (14.1) 
Vă rugăm să precizați data la care a avut loc verificarea. (14.2) 
Puteți preciza suma datorată de către operatorul economic? (14.2.1) 
Da 
Nu 
Vă rugăm să precizați valoarea totală și/sau procentul din suma datorată inițial. (14.2.1.1) 
Încălcarea a fost stabilită printr-o decizie judiciară sau administrativă având caracter definitiv și obligatoriu? (14.2.2) 
Da 
Nu 
Vă rugăm să precizați data la care a fost luată decizia. Dacă nu o cunoașteți, vă rugăm să precizați acest lucru în rubrica „Comentarii 

la răspuns” de mai jos. (14.2.2.1) 
Vă rugăm să furnizați mai multe detalii despre decizie. Ex. număr de referință, numele organismului care a luat decizia. Dacă nu le 

cunoașteți, vă rugăm să precizați acest lucru în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. (14.2.2.2) 
În consecință, operatorul economic este exclus de la proceduri de achiziții publice? (14.2.2.3) 
Da Excluderea rezultă din legislația națională/un regulament/o normă administrativă. Detaliile și referința relevantă sunt indicate la 

rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Nu 
Nu știu, din motivele menționate în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Data de încheiere a perioadei de excludere: (14.2.2.3.1) 
Definită 
Nedefinită 
Vă rugăm să precizați data de încheiere a perioadei de excludere. (14.2.2.3.1.1) 
Vă rugăm să indicați motivul pentru care operatorul nu este exclus de la procedurile de achiziții publice. De exemplu, valoarea mică 

a soldului. (14.2.2.3.2) 
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II.C Întrebări pentru a verifica respectarea obligațiilor în temeiul „clauzei sociale orizontale” (articolul 18 alineatul (2) din 

Directiva 2014/24/UE) 
În executarea contractelor, operatorul economic a încălcat, în cursul ultimilor trei ani sau înainte de expirarea termenului de 

prescripție, obligațiile care îi revin în baza dreptului în domeniul mediului? Dreptul UE, dreptul național, acordurile colective sau 

prevederile internaționale în domeniul mediului enumerate în anexa X la Directiva 2014/24/UE. (15) 
Da, operatorul economic a încălcat obligațiile care îi revin. 
Nu, din câte știm, operatorul economic nu a încălcat obligațiile care îi revin.  
Încălcarea a fost stabilită printr-o decizie judiciară sau administrativă având caracter definitiv și obligatoriu? (15.1) 
Da 
Nu 
Vă rugăm să precizați data la care a fost luată decizia. Dacă nu o cunoașteți, vă rugăm să precizați acest lucru în rubrica „Comentarii 

la răspuns” de mai jos. (15.1.1) 
În consecință, operatorul economic este exclus de la proceduri de achiziții publice? (15.1.3) 
Da Excluderea rezultă din legislația națională/un regulament/o normă administrativă. Detaliile și referința relevantă sunt indicate la 

rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Nu 
Nu știu, din motivele menționate în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Data de încheiere a perioadei de excludere: (15.1.3.1) 
Definită 
Nedefinită 
Vă rugăm să precizați data de încheiere a perioadei de excludere. (15.1.3.1.1) 
În executarea contractelor, operatorul economic a încălcat, în cursul ultimilor trei ani sau înainte de expirarea termenului de 

prescripție, obligațiile care îi revin în baza dreptului în domeniul social și al muncii? Dreptul în domeniul social și al muncii, așa cum 

a fost stabilit prin dreptul UE, dreptul național, acordurile colective sau prevederile internaționale enumerate în anexa X la Directiva 

2014/24/UE. (16) 
Da, operatorul economic a încălcat obligațiile care îi revin. 
Nu, din câte știm, operatorul economic nu a încălcat obligațiile care îi revin. 
Încălcarea a fost stabilită printr-o decizie judiciară sau administrativă având caracter definitiv și obligatoriu? (16.1) 
Da 
Nu 
Vă rugăm să precizați data la care a fost luată decizia. Dacă nu o cunoașteți, vă rugăm să precizați acest lucru în rubrica „Comentarii 

la răspuns” de mai jos. (16.1.1) 
În consecință, operatorul economic este exclus de la proceduri de achiziții publice? (16.1.3) 
Da Excluderea rezultă din legislația națională/un regulament/o normă administrativă. Detaliile și referința relevantă sunt indicate la 

rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Nu 
Nu știu, din motivele menționate în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Data de încheiere a perioadei de excludere: (16.1.3.1) 
Definită 
Nedefinită 

Vă rugăm să precizați data de încheiere a perioadei de excludere. (16.1.3.1.1) 
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II.D Întrebări pentru a verifica situația economică și financiară a ofertanților 
Puteți confirma autenticitatea documentului din anexă cu privire la capacitatea economică și financiară a ofertantului?  Dacă este 

selectată această întrebare, expeditorul trebuie să anexeze un document la cerere, atunci când aceasta este salvată în format 

ciornă. (17) 
Da, confirm că documentul din anexă este autentic. 
Documentul din anexă nu este autentic. 
Nu pot confirma autenticitatea documentului din anexă. (Acest răspuns ar trebui să fie selectat doar dacă în statul membru nu 

există nicio autoritate căreia să îi poată fi adresată întrebarea.) 
Vă rugăm să explicați de ce nu puteți confirma autenticitatea documentului din anexă cu privire la capacitatea economică și 

financiară a ofertantului. (17.1) 
Documentul din anexă confirmă că operatorul economic ${Q18} Dacă este selectată această întrebare, expeditorul ei trebuie să 

anexeze un document la cerere, atunci când aceasta este salvată în format ciornă. (18) 
nu este în stare de faliment 
nu este în situație de insolvență sau de lichidare 
nu este într-o situație în care activele sale sunt administrate de un lichidator sau de o instanță de judecată 
nu este în concordat preventiv cu creditorii 
nu este într-o situație în care activitățile sale de afaceri sunt suspendate 
nu este în nicio altă situație similară rezultată în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzută de legislația și reglementările 

naționale 
Da, documentul din anexă confirmă faptul că operatorul economic nu este supus niciunei proceduri. 
Nu, documentul din anexă nu confirmă faptul că operatorul economic nu este supus procedurilor de mai sus. 
Nu putem confirma aceste informații. (acest răspuns ar trebui să fie selectat în cazul în care în statul membru nu există nicio 

autoritate către care poate fi adresată întrebarea) 
Vă rugăm să precizați data la care a avut loc verificarea. (18.1) 
Vă rugăm să precizați data la care a avut loc verificarea. (18.2) 
Operatorul economic este supus vreuneia dintre procedurile menționate anterior? (18.3) 
Da 
Nu 
Operatorul economic... (18.3.1) 
este în stare de faliment 
este în situație de insolvență sau de lichidare 
este într-o situație în care activele sale sunt administrate de un lichidator sau de o instanță de judecată 
este în concordat preventiv cu creditorii 
este într-o situație în care activitățile sale de afaceri sunt suspendate 
este în orice altă situație similară rezultată în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzută de legislația și reglementările 

naționale 
Puteți furniza un document care să probeze capacitatea economică și financiară a ofertantului? (18.4) 
Da O copie a documentului este inclusă în anexă. 

Nu 

II.E Întrebări pentru a verifica un alt motiv de excludere facultativ 
Din informațiile pe care le dețineți, în trecut, operatorul economic a fost exclus dintr-o procedură de achiziții publice/procedură de 

concesionare? (19) 
Da 
Nu 
Vă rugăm să selectați motivul. (19.1) 
Abatere profesională gravă 
Acord cu alți operatori economici care viza denaturarea concurenței 
Conflict de interese 
Implicare prealabilă în aceeași procedură de achiziții publice 
Deficiențe semnificative sau persistente legate de îndeplinirea unei cerințe de fond prevăzute de un contract anterior de 

concesiune/de achiziții publice 
Fals în declarații în furnizarea informațiilor solicitate 
Influențarea procesului de luare a deciziei 
Din alte motive - după cum se indică în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Vă rugăm să furnizați un document/certificat care corespunde acestei excluderi. (19.2) 
Documentul/Certificatul este inclus în anexă. 
Nu putem furniza acest document din motivele menționate în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
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Din informațiile pe care le dețineți, operatorul economic se face vinovat de culpă profesională gravă, care-i pune sub semnul 

întrebării integritatea? (20) 
Da Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Nu 
În consecință, operatorul economic este exclus de la proceduri de achiziții publice? (20.1) 
Da 
Nu 
Vă rugăm să furnizați un document/certificat corespunzător. (20.1.1) 
Documentul/Certificatul este inclus în anexă. 
Nu putem furniza acest document din motivele menționate în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Din informațiile pe care le dețineți, operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea 

concurenței?  (21) 
Da Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Nu 
În consecință, operatorul economic este exclus de la proceduri de achiziții publice? (21.1) 
Da 
Nu 
Vă rugăm să furnizați un document/certificat corespunzător. (21.1.1) 
Documentul/Certificatul este inclus în anexă. 
Nu putem furniza acest document din motivele menționate în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Din informațiile pe care le dețineți, în trecut, operatorul economic a fost exclus dintr-o procedură de achiziții publice din cauza 

existenței unor conflicte de interese? (22) 
Da 
Nu 
Vă rugăm să furnizați un document/certificat corespunzător. (22.1) 
Documentul/Certificatul este inclus în anexă. 
Nu putem furniza acest document din motivele menționate în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Din informațiile pe care le aveți, operatorul economic a fost exclus din vreo procedură de atribuire a contractelor de achiziții publice 

din cauza unui conflict de interese? (23) 
Da Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Nu 
În consecință, operatorul economic este exclus de la proceduri de achiziții publice? (23.1) 
Da 
Nu 
Vă rugăm să furnizați un document/certificat corespunzător. (23.1.1) 
Documentul/Certificatul este inclus în anexă. 

Nu putem furniza acest document din motivele menționate în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
II.F Întrebări pentru a verifica măsurile de autocorectare asumate de operatorul economic pentru a-și demonstra fiabilitatea, în 

ciuda existenței motivului de excludere facultativ în cauză 
Puteți confirma autenticitatea documentului din anexă cu privire la măsurile de autocorectare asumate de operatorul economic?  

Dacă este selectată această întrebare, expeditorul trebuie să anexeze un document la cerere, atunci când aceasta este salvată în 

format ciornă. (24) 
Da, confirm că documentul din anexă este autentic. 
Documentul din anexă nu este autentic. 
Nu pot confirma autenticitatea documentului din anexă. (Acest răspuns ar trebui să fie selectat doar dacă în statul membru nu 

există nicio autoritate căreia să îi poată fi adresată întrebarea.) 
Vă rugăm să explicați de ce nu puteți confirma autenticitatea documentului privind măsurile de autocorectare prezentat în anexă. 

(24.1) 
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III. Întrebări pentru a verifica criteriile de selecție 

III.A Întrebări referitoare la capacitatea operatorului economic de a-și continua activitatea profesională 

În țara dumneavoastră, este necesară înregistrarea/afilierea pentru a practica următoarele activități profesionale: (25) ${Q25}
Da, este necesară înregistrarea pentru toate activitățile enumerate. 
Nu, nu este necesară înregistrarea pentru niciuna dintre activitățile enumerate. 
Înregistrarea este necesară numai pentru câteva dintre activitățile enumerate. 
Vă rugăm să precizați pentru ce activități este necesară înregistrarea/afilierea în țara dumneavoastră. (25.1)
Operatorul economic vizat este înscris în registrul profesional/de comerț din țara dumneavoastră? (26) 
Da 
Nu 
Înregistrarea este obligatorie? (26.1) 
Da 
Nu 
Confirmați că operatorul economic deține autorizația specifică/este membru al organizației specifice și, prin urmare, este autorizat 

să presteze servicii? (27) 
Da 
Nu 
Este obligatoriu să dețină autorizația specifică/să fie membru al organizației specifice pentru a fi autorizat să presteze servicii? 

(27.1) 
Da 
Nu 
Calificările profesionale furnizate îi permit operatorului economic să presteze următoarea activitate: (28) ${Q28}
Da Detaliile legate de acest răspuns sunt înscrise la rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 

Nu. Detaliile legate de acest răspuns sunt înscrise la rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 

III.B Întrebări referitoare la capacitatea economică și financiară a operatorului economic de a-și continua activitatea profesională 

Contabilul/Auditorul atestă capacitatea economică și financiară acreditată în țara dumneavoastră? (29) 
Da 
Nu 

Confirmați că operatorul economic și-a început activitatea comercială/întreprinderea a fost înființată la data indicată? (30) ${Q30}

Da 
Nu, data este incorectă 
Acest operator economic/Această întreprindere nu este înregistrat(ă) în țara noastră. 

Vă rugăm să indicați data corectă. Dacă este posibil, anexați un document care certifică data corectă. (30.1) 

III.C Întrebări pentru a verifica capacitățile tehnice și profesionale ale ofertanților 

Confirmați că operatorul economic a prestat servici în baza unui contract încheiat cu dumneavoastră? (31) 
Da 
Nu 
Ați fost mulțumit de executarea contractului? (31.1) 
Da. Detaliile legate de acest răspuns sunt înscrise la rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Nu. Detaliile legate de acest răspuns sunt înscrise la rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Nu putem oferi acest tip de informații - detaliile nu pot fi dezvăluite, din motivele indicate în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai 

jos. 
Contractul a fost executat în baza normelor? (31.2) 
Da Detaliile legate de acest răspuns sunt înscrise la rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Nu. Detaliile legate de acest răspuns sunt înscrise la rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Nu putem oferi acest tip de informații - detaliile nu pot fi dezvăluite, din motivele indicate în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai 

jos. 
Termenele-limită au fost respectate? (31.3) 
Da Detaliile legate de acest răspuns sunt înscrise la rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Nu. Detaliile legate de acest răspuns sunt înscrise la rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Nu putem oferi acest tip de informații - detaliile nu pot fi dezvăluite, din motivele indicate în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai 

jos. 
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III.D Întrebări cu privire la certificatele care atestă conformitatea produselor/bunurilor, certificatele de control al calității 

Puteți confirma autenticitatea certificatelor din anexă care atestă conformitatea produselor/bunurilor?  Dacă este selectată această 

întrebare, expeditorul trebuie să anexeze un document la cerere, atunci când aceasta este salvată în format ciornă. (32) 

Da, confirm că documentul din anexă este autentic. 
Documentul din anexă nu este autentic. 
Nu pot confirma autenticitatea documentului din anexă. (Acest răspuns ar trebui să fie selectat doar dacă în statul membru nu 

există nicio autoritate căreia să îi poată fi adresată întrebarea.) 
Vă rugăm să explicați de ce nu puteți confirma autenticitatea certificatului din anexă. (32.1) 
Confirmați autenticitatea certificatului de control al calității din anexă?  Dacă este selectată această întrebare, expeditorul trebuie 

să anexeze un document la cerere, atunci când aceasta este salvată în format ciornă. (33) 
Da, confirm că documentul din anexă este autentic. 
Documentul din anexă nu este autentic. 
Nu pot confirma autenticitatea documentului din anexă. (Acest răspuns ar trebui să fie selectat doar dacă  în statul membru nu 

există nicio autoritate căreia să îi poată fi adresată întrebarea.) 
Vă rugăm să explicați de ce nu puteți confirma autenticitatea certificatului de control al calității din anexă. (33.1) 

IV. Întrebări despre informațiile conținute în documentul european de achiziție unic (DEAU) 
IV.A Întrebări legate de accesul la bazele naționale de date care conțin informații relevante privind operatorii economici, care pot 

fi consultate de către autoritățile naționale contractante 
Nu pot accesa informațiile menționate la punctul de mai jos din DEAU-ul din anexă. Puteți verifica/indica URL-ul/ID-ul relevant?  

Dacă este selectată această întrebare, expeditorul ei trebuie să furnizeze în anexă DEAU-ul. (34) Punctul care nu poate fi 

accesat:${Q34}
Da, găsiți mai jos URL-ul. 
Da, găsiți mai jos ID-ul. 
Nu 
URL-ul este: (34.1) 
ID-ul este: (34.2) 
Puteți furniza documentele relevante? (34.3) 
Da Documentul relevant este inclus în anexă. 
Nu 
Pot accesa informațiile menționate la punctul de mai jos din DEAU-ul din anexă, dar nu le înțeleg. Îmi puteți explica, vă rog, 

conținutul? Dacă este selectată această întrebare, expeditorul ei trebuie să furnizeze în anexă DEAU-ul. (34a) Punctul care nu este 

înțeles:${Q34}
IV.B Întrebări legate de un DEAU utilizat în cadrul unei proceduri anterioare de achiziții 
Ați verificat elementele cuprinse în DEAU-ul din anexă transmis de operatorul economic?  Dacă este selectată această întrebare, 

expeditorul trebuie să anexeze DEAU-ul. (35) 
Da 
Nu 
Dacă da, vă rugăm să precizați data la care a avut loc verificarea. (35.1) 
Ați identificat vreo inexactitate/problemă în acest sens? (35.2) 
Da 
Nu. Informații suplimentare relevante sunt indicate în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Această problemă/inexactitate a dus la excluderea operatorului economic? (35.2.2) 
Da 
Nu 
Vă rugăm să explicați de ce această problemă/inexactitate nu a dus la excluderea operatorului economic. (35.2.2.1) 
Ne puteți furniza documentația relevantă privind excluderea? (35.2.2.2) 
Da. Documentația relevantă este în anexă. 

Nu, nu putem furniza acest document din motivele menționate în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
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V. Întrebări pentru a verifica standardele de asigurare a calității și standardele de management de mediu 

V.A întrebări referitoare la dovezile care atestă respectarea standardelor de calitate și de mediu  
Confirmați autenticitatea certificatului/documentului din anexă care atestă respectarea standardelor de calitate și de mediu?  Dacă 

este selectată această întrebare, expeditorul trebuie să anexeze un document la cerere, atunci când aceasta este salvată în format 

ciornă. (36) 
Da, confirm că documentul din anexă este autentic. 
Documentul din anexă nu este autentic. 
Nu pot confirma autenticitatea documentului din anexă. (Acest răspuns ar trebui să fie selectat doar dacă în statul membru nu 

există nicio autoritate căreia să îi poată fi adresată întrebarea.) 
Vă rugăm să explicați de ce nu puteți confirma autenticitatea documentului din anexă. (36.1) 
Certificatul din anexă atestă faptul că operatorul economic respectă următoarele standarde privind asigurarea calității? Dacă este 

selectată această întrebare, expeditorul ei trebuie să anexeze un document la cerere, atunci când aceasta e salvată în format ciornă. 

(37) Standardul care trebuie verificat:${Q37}
Da 
Nu 
Cu ce standard de asigurare a calității atestă acesta conformitatea (după caz)? (37.1) 
Documentul din anexă certifică faptul că operatorul economic respectă următorul standard privind sistemul de management de 

mediu?  Dacă este selectată această întrebare, expeditorul trebuie să anexeze un document la cerere, atunci când aceasta este 

salvată în format ciornă. (37a) Standardul care trebuie verificat:${Q37a}
Da 
Nu 

Cu ce standard de asigurare a calității atestă acesta conformitatea (după caz)? (37a.1) 
V.B Întrebări referitoare la absența posibilității ca operatorul economic să aibă acces la certificatele în cauză sau să le obțină în 

termenele stabilite 
Puteți confirma că operatorului economic  i-a fost imposibil să acceadă la următorul standard de asigurare a calității sau să îl obțină 

în termenul stabilit? (38) Identificarea standardului:${Q38}
Da 
Nu 
Absența certificatului corespunzător este cauzată de: (38.1) 
Nerespectarea de către operatorul economic a standardelor stabilite 
Circumstanțe pentru care însuși operatorul economic este responsabil 
Din alte motive, după cum se indică în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Puteți confirma că operatorului economic i-a fost imposibil să acceadă la următorul standard de gestionare a mediului sau să îl 

obțină în termenul stabilit? (38a) Identificarea standardului:${Q38a}
Da 
Nu 
Absența certificatului corespunzător este cauzată de: (38a.1) 
Nerespectarea de către operatorul economic a standardelor stabilite 
Circumstanțe pentru care însuși operatorul economic este responsabil 

Din alte motive, după cum se indică în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 

VI. Întrebări pentru verificarea în lista oficială a operatorilor economici și a organismelor de certificare 
VI.A Întrebări referitoare la autenticitatea dovezilor care atestă că societatea este înregistrată pe lista oficială a operatorilor 

economici agreați 
Confirmați autenticitatea certificatului/documentului din anexă care atestă că societatea este înregistrată pe lista oficială a 

operatorilor economici agreați?  Dacă este selectată această întrebare, expeditorul trebuie să anexeze un document la cerere, 

atunci când aceasta este salvată în format ciornă. (39) 
Da, confirm că documentul din anexă este autentic. 
Documentul din anexă nu este autentic. 
Nu pot confirma autenticitatea documentului din anexă. (Acest răspuns ar trebui să fie selectat doar dacă în statul membru nu 

există nicio autoritate căreia să îi poată fi adresată întrebarea) 
Vă rugăm să explicați de ce nu puteți confirma autenticitatea documentului din anexă. (39.1) 
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VI.B Întrebări referitoare la îndeplinirea cerințelor pentru înscrierea pe lista oficială a operatorilor economici agreați sau pentru 

obținerea certificării 
Operatorul economic vizat este stabilit în țara dumneavoastră? (40) 
Da 
Nu 
Știți dacă operatorul economic este înregistrat în altă țară? (40.1) 
Da 
Nu 
Vă rugăm să precizați în ce țară. (40.1.1) 
Vă rugăm să precizați. (40.1.1.1) 
 Când a fost verificată ultima dată respectarea cerințelor pentru înscrierea pe lista oficială a operatorilor economici agreați sau 

pentru obținerea certificării? (41) 
Confirmați că operatorul economic respectă în continuare cerințele pentru înscrierea pe lista oficială a operatorilor economici 

agreați sau pentru obținerea certificării? (42) 
Da 
Nu 
Nu știu (Pentru detalii, consultați rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos.) 
Vă rugăm să precizați data la care a avut loc verificarea. (42.1) 
Vă rugăm să precizați data la care a avut loc verificarea. (42.2) 
Capacitatea atestată a operatorului economic îi permite să presteze următoarea activitate? (43) ${Q28}
Da 
Nu 
Nu știu, din motivele menționate în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos. 
Vă rugăm să precizați data la care a avut loc verificarea. (43.1) 

Vă rugăm să precizați data la care a avut loc verificarea. (43.2) 

VII. Întrebări pentru a verifica ofertele anormal de scăzute 
VII.A Întrebare referitoare la respectarea de către operatorul economic a obligațiilor care îi revin în temeiul articolului 18 

alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE 
În țara dumneavoastră există norme de mediu/obligații aplicabile ofertei operatorului economic?  Dacă este selectată această 

întrebare, expeditorul trebuie să anexeze la cerere oferta și/sau explicația primită din partea operatorului economic, atunci când 

cererea este salvată în format ciornă. (44) 
Da 
Nu 
Nu știu 
Vă rugăm să explicați de ce nu puteți furniza aceste informații. (44.1) 
Vă rugăm să indicați normele aplicabile. Precizați titlul și referința dispoziției/articolului relevant. (44.2) 
Oferta operatorului economic respectă normele aplicabile? (44.3) 
Da 
Nu (informații suplimentare sunt indicate în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos). 
Nu știu. (informații suplimentare sunt indicate în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos). 
În țara dumneavoastră există norme privind dreptul social și dreptul muncii aplicabile ofertei operatorului economic?  Dacă este 

selectată această întrebare, expeditorul trebuie să anexeze la cerere oferta și/sau explicația primită din partea operatorului 

economic, atunci când cererea este salvată în format ciornă. (45) 
Da 
Nu 
Nu știu 
Vă rugăm să explicați de ce nu puteți furniza aceste informații. (45.1) 
Vă rugăm să indicați normele aplicabile. Precizați titlul și referința dispoziției/articolului relevant și a unui eventual acord colectiv, 

dacă este cazul. (45.2) 
Oferta operatorului economic respectă normele aplicabile? (45.3) 
Da 
Nu (informații suplimentare sunt indicate în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos). 
Nu știu. (informații suplimentare sunt indicate în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos). 
Îmi puteți furniza informații asupra salariilor minime? (45.4) 
Da 
Nu 

Salariile minime aplicabile ofertei operatorului economic. (45.5) 
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VII.B Întrebare referitoare la conformitatea ofertei cu standardele tehnice naționale 
Oferta operatorului economic este în conformitate cu standardele tehnice naționale?  Dacă este selectată această întrebare, 

expeditorul trebuie să anexeze la cerere explicația primită din partea operatorului economic, atunci când cererea este salvată în 

format ciornă. (46)  Sectoarele/Serviciile vizate:${Q46}
Da 
Nu 
Nu știu 

Vă rugăm să explicați motivul pentru care operatorul economic nu este în conformitate cu standardele tehnice naționale. (46.1) 

Puteți furniza informații privind standardele tehnice naționale aplicabile? (46.2) 
Da 
Nu 

Informații despre standardele naționale aplicabile: (46.3) 

VII.C Întrebare referitoare la operatorul economic care beneficiază de ajutoare de stat 

Operatorul economic a beneficiat de ajutoare de stat? (47) 
Da 
Nu 
Nu se pot furniza informații. (Acest răspuns ar trebui să fie selectat doar dacă în statul membru nu există nicio autoritate căreia să îi 

poată fi adresată întrebarea) 
Vă rugăm să explicați de ce nu puteți furniza aceste informații. (47.1) 
Ajutorul de stat obținut de către operatorul economic este compatibil cu piața internă în sensul articolul 107 din TFUE? (47.2) 
Da 
Nu (informații suplimentare sunt indicate în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos). 
Nu știu. (informații suplimentare sunt indicate în rubrica „Comentarii la răspuns” de mai jos). 
Vă rugăm să furnizați referința la eventualul regulament de exceptare pe categorii sau la decizia Comisiei. Dacă este posibil, anexați 

o copie a deciziei luate. (47.2.1) 

Pentru unele întrebări trebuie atașate anexe. Documentele pot fi atașate la cerere după ce aceasta este salvată în format ciornă.   În 

cazul în care autoritatea dumneavoastră ar dori să trimită cereri referitoare la același operator economic, dar în scopuri diferite, vă 

rugăm să utilizați funcția „Copiază cererea”.  Atunci când creează o cerere, expeditorul poate alege doar întrebările principale, care 

se afișează în caractere aldine. Întrebările dependente sunt selectate automat și vor fi adresate după caz.

Datele cu caracter personal din cerere devin vizibile numai după ce aceasta este acceptată. Înainte de acceptarea cererii, 

documentele atașate nu pot fi deschise.  În cazul în care autoritatea dumneavoastră nu este în măsură să răspundă la toate 

întrebările din cerere, folosiți funcția „Fragmentează cererea”. Aceasta vă va permite să selectați întrebările la care nu puteți 

răspunde și să le redirecționați către o altă autoritate din țara dumneavoastră.  Atunci când răspundeți la o cerere, răspunsurile pot 

fi furnizate la rubrica „Răspuns” și/sau „Comentarii la răspuns”. Pentru răspunsurile cu text liber, trebuie să specificați întotdeauna 

limba textului. 
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