GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM

ORDINUL
Nr.258/RF din 08.10.2013
privind aprobarea normelor interne pentru atribuirea contractelor de prestări servicii
pentru organizarea în străinătate de către Autoritatea Naţională pentru Turism a evenimentelor
de promovare şi dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, cu finanţare de la bugetul de stat
şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
Având în vedere Decizia primului ministru nr. 199/25.04.2013 privind numirea domnului Râzvan
Filipescu în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Turism,
Având în vedere prevederile Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare si ale art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului
nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
Având în vedere dispoziţiile art. 2 lit. (j), art. 5 alin. (1) din Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr.
20/2012, privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului
multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice; art. 2 alin. (1) lit. l) din H.G. nr.
9/2013, şi Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor
nr. 665/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3.
„Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii şi atractivităţii
României ca destinaţie turistică” al axei prioritare „Dezvoltare durabilă şi promovarea turismului” din cadrul
Programului operaţional regional 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 9 alin. (3) din H.G. nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale
pentru Turism, cu modificările ulterioare;
Președintele Autorității Naționale pentru Turism emite următorul
ORDIN:
Art. 1 - Se aprobă normele interne privind atribuirea contractelor de prestări servicii pentru
organizarea în străinătate de către Autoritatea Naţională pentru Turism a evenimentelor de promovare şi
dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul
European de Dezvoltare Regională (FEDR), prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial Partea I.
Președinte
Răzvan FILIPESCU

