
LISTA CU DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC ŞI DOCUMENTE PRODUSE 

ŞI GESTIONATE POTRIVIT LEGII 

 

1. Documentele prevăzute de art.5 din Legea nr.544/2001 privind accesul la informaţiile 

de interes public 

2. Documentele prevăzute de OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 

concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii : 

 Anunt de intentie 

 Anunt de participare 

 Anunt de atribuire 

 Dosarul achizitiei publice cu următoarele documentele întocmite/primite de 

autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la 

următoarele: 

    a) nota privind determinarea valorii estimate; 

    b) anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul; 

    c) anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi/sau, după caz, 

invitaţia de participare; 

    d) documentaţia de atribuire; 

    e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura 

aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă; 

    f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul; 

    g) procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor; 

    h) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire; 

    i) solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea 

contractantă; 

    j) raportul procedurii de atribuire; 

    k) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii; 

    l) contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate; 

    m) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare; 

    n) dacă este cazul, contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoţite de 

deciziile motivate pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

    o) raportul de activitate şi, după caz, notele intermediare şi avizul consultativ emis în 

conformitate cu prevederile legale, referitor la funcţia de verificare a aspectelor 

procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este 

cazul; 

    p) documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor 

contractuale de către contractant. 

 


