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CLARIFICARE NR. 1 

 
Referitor la atribuirea contractului „Materiale consumabile pentru activitatea 

Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale” 
 

 
 
  

NR. Întrebări Răspunsuri 
 
1. La cap. VI.3 cerinţa dvs. este să constituim garanţia 

de participare sub forma de scrisoare de garanţie 
bancară. Conform H.G. nr. 925/2006, art. 86: 

(1) Garanţia de participare se constituie prin 
scrisoare de garanţie bancară, care se prezintă în 
original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în 
documentaţia de atribuire.  

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de 
a impune eliberarea garanţiei pentru participare de 
către o anumită bancă, nominalizată în mod expres în 
documentaţia de atribuire. 

(3) Garanţia de participare se poate constitui 
şi prin depunerea la casieria autorităţii contractante:  

a) a unui ordin de plată sau filă cec, cu 
condiţia confirmării acestora de către banca emitentă 
până la data deschiderii ofertelor; 

b) a unei sume în numerar, în cazul în care 
valoarea garanţiei de participare este redusă ca 
valoare. 

(4) În orice situaţie, garanţia de participare 
trebuie să fie prezentată cel mai tarziu la deschiderea 
ofertelor. 
Vă rugăm să ne comunicaţi dacă putem să constituim 
garanţia şi sub alte forme. 

Autoritatea contractantă 
precizează că 
modalitatea de constituire 
a garanţiei de participare 
este scrisoarea de 
garanţie bancară, aşa 
cum este menţionat în 
Fişa de date a achiziţiei, 
cap. VI. 3: „Garanţia 
pentru participare se va 
constitui sub forma 
Scrisorii de garanţie 
bancară de participare  şi 
va fi depusă în original, 
conform Formularului 8. 
Autoritatea Contractantă 
va accepta şi alte modele 
de  Scrisoare de Garanţie 
Bancară de participare 
dacă sunt incluse 
informaţiile din Formularul 
8 - Scrisoare de garanţie 
bancară de participare.” 
În consecinţă, nu sunt 
acceptate alte forme de 
constituire a garanţiei de 
participare.  
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