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Stimați utilizatori, 

 

Vă informăm că începând cu data de 08.04.2019 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) va 
fi integrat Documentul Unic de Achiziții European (DUAE). 

De asemenea, vă informăm că aplicația Comisiei Europene este disponibilă până la data de 18.04.2019 

la adresa https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=ro, utilizând fișierele structurate în format .xml 

versiunea 1.0., versiune care nu poate fi deschisă cu aplicația SEAP, aceasta din urmă utilizând un 
format mai nou, respectiv .xml versiunea 2.0. 

Identificăm următoarele posibile scenarii: 

1. Autoritățile/entitățile contractante demarează întocmirea unei noi documentații de atribuire 
începând cu data de 08.04.2019  

În această situație, DUAE va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la 
definirea documentației de atribuire.  

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în 
mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. 

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea  „Informații 
DUAE” – Ghid de completare DUAE. 

Atât autoritățile/entitățile contractante, cât și operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a 
semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin 
tipărirea acestuia, direct din aplicație. 

2. Autoritățile/entitățile contractante au întocmit documentații de atribuire înainte de data de 
08.04.2019, procedurile fiind în perioada de depunere a ofertelor/candidaturilor 

Pentru procedurile de atribuire deja publicate, aflate în perioada de depunere a ofertelor/candidaturilor, 
atât autoritățile/entitățile contractante, cât și operatorii economici participanți vor trebui să încarce DUAE 

în aplicația Comisiei Europene disponibilă la adresa https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=ro, să îl 

descarce în format .pdf și să-l atașeze la procedura respectivă, având posibilitatea de a fi semnat cu 
semnatură electronică extinsă. 

3. Autoritățile/entitățile contractante au întocmit documentații de atribuire înainte de data de 
08.04.2019, procedurile fiind în perioada de evaluare a ofertelor/candidaturilor 

Pentru procedurile de atribuire deja publicate, aflate în perioada de evaluare a ofertelor/candidaturilor, 
recomandăm autorităților/entităților contractante să evalueze DUAE-urile depuse de către participanți în 
format .xml completat prin aplicația Comisiei Europene disponibilă la adresa 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=ro, până la data de 18.04.2019.  

Având în vedere informațiile de mai sus, atenționăm utilizatorii SEAP că ulterior datei de 18.04.2019, 
DUAE-urile în format .xml create cu aplicația Comisiei Europene nu vor mai putea fi deschise. 
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