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DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII 
 
 
 

FISA FACTORI DE EVALUARE 
 
 

Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic 
autoritatea contractantă utilizează criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-
preț în conformitate cu obligațiile instituite de prevederile art. 187 din Legea 98/2016 
privind achizițiile publice. 
 

Factori de evaluare 
 

Pondere 

1. Factorul 1 - Punctaj financiar 
 

70 puncte 

Algoritm de calcul:  
a) Pentru oferta cu valoarea cea mai scăzută, exprimată în lei 
fără TVA, se acordă punctajul maxim alocat factorului de 
evaluare, respectiv P(financiar) maxim = 70 de puncte.  
b) Pentru o altă ofertă decât cea prevăzută la lit a) se acordă 
punctajul astfel:  P(financiar)(n) = (preț minim/preț(n) ) x 70 
puncte. 
Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt 
prețurile fără TVA declarate în Formularul de ofertă. 
 

 

2. Factorul 2 - Experiența profesională a personalului de 
specialitate implicat 
 

30 puncte 

Operatorii economici participanți la procedură au obligația de 
a nominaliza persoana care va îndeplini atribuțiile de 
supervizor lider de echipă, cu studii superioare în construcții și 
experiență în această poziție demonstrată prin cel puțin un 
contract care a avut ca  obiect servicii de supervizare a serviciilor 
de proiectare și a execuției lucrărilor pentru lucrări de 
construcții civile 
• Se vor depune documente justificative care să ateste 

experiența profesională în poziția de supervizor: recomandare 
pentru persoana propusă, contract și decizie de numire, orice 
alte documente relevante din care reiese clar dovada 
experienței specifice solicitate pentru persoana desemnată 
pentru funcția de supervizor lider de echipă. 

Se solicită ca personalul nominalizat pentru poziția de 
supervizor lider de echipă să aibă experiență profesională cel 
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puțin un contract care a avut ca  obiect servicii de supervizare 
a serviciilor de proiectare și a execuției lucrărilor pentru lucrări 
de construcții civile 

  
Algoritm de calcul:  

a) Pentru experiența constând în implicarea în calitate de 
lider de echipă în 2 contracte de supervizare servicii de 
proiectare și execuție lucrări de construcții civile - se 
acordă 20 puncte  

b) Pentru experiența constând în implicarea în calitate de 
lider de echipă în 3 contracte de supervizare servicii de 
proiectare și execuție lucrări de construcții civile - se 
acordă 30 puncte  

 
Experiența profesională privind numărul de proiecte/lucrări se 
poate dovedi prin contractele în care personalul de specialitate 
nominalizat a îndeplinit aceeași funcție cu cea solicitată ( 
coordonator de proiect / lider de echipă /manager proiect / lider 
adjunct de echipă / manager adjunct de proiect / șef de echipă 
/ șef adjunct de echipă). 
 
Pentru supervizorul lider de echipă propus se vor prezenta 
documente justificative care să ateste experiența profesională: 
recomandare pentru persoana propusă, contract și decizie de 
numire, orice alte documente relevante din care reiese clar 
dovada experienței specifice solicitate pentru persoana 
desemnată pentru funcția de supervizor lider de echipă. 
 
Notă: 

1) Este obligatorie prezentarea unei experiențe minime 
similare privind participarea în cadrul unui (1) 
contract/proiect (această experiență minimă nu se 
punctează); 

2) Ofertele care nu vor nominaliza o astfel de persoană 
pentru aceasta poziție, sau care nu pot demonstră 
experiența minimă privind participarea în cadrul a 
minim unui (1) contract/proiect similar vor fi declarate ca 
neconforme ;  

Pentru participarea expertului propus în poziția similară 
descrisă mai sus în cadrul a mai mult de 3 proiecte/contracte 
similare nu se acordă punctaj suplimentar. 

 

Punctaj total 100 puncte 
 
Desemnarea ofertei câștigătoare: Membrii comisiei de evaluare vor acorda fiecărei 
oferte în parte un punctaj individual. Punctajul individual rezultă prin însumarea 
punctajelor parțiale obținute prin aplicarea algoritmului de calcul pentru fiecare 
factor de evaluare prezentat în tabelul de mai sus. Prin urmare, punctajul total 
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obținut de o ofertă va fi media punctajelor individuale acordate de către membrii 
comisiei.  
 
Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajului total obținut, 
calculat conform formulei: 
P total = P1+ P2; unde: P1 – P2 sunt punctajele acordate pentru cei 2 (doi) factori de 
evaluare. 
 
Va fi declarată câștigătoare oferta care va întruni cel mai mare punctaj rezultat din 
aplicarea sistemului de factori de evaluare menționați mai sus, dintre ofertele 
declarate admisibile. Punctajul maxim pe care îl poate cumula o ofertă este de 100 
de puncte. 
 


