MINISTERUL ECONOMIEI
Autoritatea Naţională pentru Turism

B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureşti
Cod de înregistrare fiscală 31129693

NORME PROCEDURALE INTERNE
privind atribuirea contractelor de prestări servicii având ca obiect
achiziţionarea de servicii de producţie sau coproducţie de programe destinate difuzării de
către instituţii de radiodifuziune şi televiziune, ce intră sub incidenţa prevederilor art. 13 lit. b)
din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare
Cap. I.
Dispoziţii Generale
Art.1 - (1) Prezentele norme procedurale interne, denumite în cele ce urmează “Norme”,
reglementează procedura de atribuire a contractelor de prestări servicii de producţie sau
coproducţie de programe destinate difuzării de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune,
servicii ce intră sub incidenţa prevederilor art. 13 lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi
completările ulterioare, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare
Regională, precum şi modalităţile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor
emise în legătură cu aceste proceduri.
(2) Pe parcursul întregului proces de achiziţie publică, astfel cum este reglementat în
prezentele Norme, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii:
1. nediscriminarea;
2. tratamentul egal;
3. recunoaşterea reciprocă;
4. transparenta;
5. proporţionalitatea;
6. eficienţa utilizării fondurilor;
7. asumarea răspunderii.
(3) Aplicarea prezentelor norme se va face prin asigurarea utilizării eficiente a fondurilor
în procesul de atribuire, prin promovarea concurenţei dintre operatorii economici, şi garantarea
nediscriminării, recunoaşterii reciproce şi tratamentului egal al operatorilor economici care
participă la atribuirea contractului.
(4) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, se vor lua toate măsurile necesare
pentru evitarea apariţiei unor situaţii de natură să determine existenta unui conflict de interese
şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. În cazul în care se constată apariţia unor astfel de
situaţii, se va proceda la eliminarea efectelor rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptânduse potrivit competenţelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare
şi altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corecta a procedurii de atribuire sau ale
activităţilor care au legatura cu acestea.

(5) Prezentele norme respectă obligaţia de transparenţă şi asigură o publicitate adecvată
pentru toţi operatorii economici cu sediul în ţară, precum şi pentru cei cu sediul într-un alt stat
membru al Uniunii Europene, Autoritatea Naţională pentru Turism asigurând acces la
informaţiile necesare referitoare la contractele ce vor fi încheiate, mai înainte de atribuirea lor,
prin publicarea informaţiilor pe paginile de internet ale instituţiei, astfel încât operatorii economici
să poată fi în măsură să-şi exprime interesul de a încheia contractul respectiv.
Art. 2 - (1) Prezentele norme procedurale interne asigură cadrul organizatoric şi
metodologia unitară privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de negociere directe
pentru atribuirea contractului având ca obiect prestarea servicii de producţie sau coproducţie de
programe destinate difuzării de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune, servicii ce intră
sub incidenţa prevederilor art. 13 lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările
ulterioare, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională,
precum şi criteriile de natură economică şi tehnică care vor sta la baza atribuirii acestor
contracte.
(2) În cazul în care valoarea contractului de achiziţie publică menţionat anterior este mai
mare sau egală cu cea prevăzută la art. 57 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractantă va publica un anunţ
de atribuire pe pagina proprie de internet și pe site-ul www.minind.ro.
Cap. II.
Dispoziții privind procedura de atribuire a contractelor de prestări servicii
Secţiunea 1.
Identificarea necesităţilor şi a fondurilor necesare
Art. 3 - (1) Direcţia de specialitatei va întocmi şi aviza un referat de necesitate prin care
va propune achiziţionarea de servicii de natura celor menţionate la Cap. I, şi le va înainta spre
aprobare preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism, după obţinerea în prealabil a avizului
compartimentului cu atribuții în domeniul achizițiilor publice și compartimentului cu atribuții în
domeniul economic.
(2) Referatul de necesitate va cuprinde, în mod obligatoriu:
a. informaţii privind necesitatea achiziţionării serviciilor respective;
b. determinarea obiectului achiziţiei;
c. estimarea valorii, precum şi fundamentarea determinarii acesteia;
d. indicarea codului CPV al serviciului respectiv, după caz;
e. poziţia din programul anual al achiziţiilor publice,
f. indicarea sursei de finanţare: din bugetul de stat, cu precizarea capitolului din bugetul
Autorităţii Naţionale pentru Turism sau cu specificarea proiect cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile (FEN), Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regională,
g. justificarea alegerii postului de televiziune/radiodifuziune, precum și a
emisiunii/programului;
h. descrierea emisiunii/programului;
i. date despre audienţă şi despre atractivitatea față de grupul-ţintă;
j. perioada de difuzare a emisiunii/programului;
k. frecvenţa difuzării emisiunii/programului;
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detalii legate de producţie;
informaţii despre promovarea emisiunii/programului;
contribuțiile partenerilor la realizarea emisiunii/programului;
costurile echivalente ale expunerilor;
efectele şi beneficiile previzionate a se obţine şi orice alte informaţii utile.
(3) Referatul de necesitate va fi insoţit de recomandarea emisă de echipa de consultanță
a autorității contractante, și va avea la bază oferta tehnică și finaciară inițială a operatorului
economic.
(4) Estimarea valorii contractului se stabileşte înainte de iniţierea procedurii de atribuire,
ţinându-se cont de:
1. informaţiile obţinute fie din cercetările de piaţă, prin compararea a cel puţin două valori
identificate din surse diferite, fie din experienţa autorităţii contractante în proiecte
similare;
2. identificarea tuturor costurilor aferente necesare pentru achiziţia serviciilor, incluzând
taxele aferente, determinate în condiţiile legii;
3. se insumeaza toate costurile plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără
TVA, exprimate în lei şi euro;
4. în cazul imposibilităţii, din motive obiective a estimării valorii contractului, se poate
proceda la întocmirea unei expertize de evaluare, de către expert autorizat în condiţiile
legii, costul acesteia fiind inclus în costurile aferente necesare pentru achiziţia serviciilor.
(5) Referatul de necesitate va fi însoţit de fişa tehnică care va cuprinde în mod
obligatoriu enunţarea tuturor serviciilor ce fac obiectul contractului şi va fi întocmită potrivit
recomandărilor propuse de echipa de consultanță a autorității contractante şi avizată de direcţia
de specialiate şi compartimentului cu atribuţii în domeniul economic si ȋn domeniul achizitiilor
publice cu respectarea principiilor prevăzute la art.1, alin. (2). şi costul estimativ al achiziţiei,
inclusiv devizul estimativ.
(6) În cazul procedurilor de achiziţie finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN),
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională, se vor specifica categoriile de
cheltuieli eligibile, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor
publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 665/2.604/2008 privind
aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3
"Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii
atractivităţii României ca destinaţie turistică" al axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013, cu modificările
şi completările ulterioare.
Art. 4 - (1) Pe baza referatului de necesitate menționat la art. 3, compartimentul cu
atribuţii în domeniul achiziţiilor publice va elabora o notă justificativă care trebuie să cuprindă:
alegerea procedurii, determinarea valorii estimate a contractului, alegerea cerinţelor minime de
calificare, încadrarea achiziţiei în planul anual al achiziţiilor publice şi în vocabularul comun al
achiziţiilor (CPV), după caz, precum şi încadrarea în bugetul aprobat.
(2) În situaţia în care se impun cerinţe minime de calificare/selecţie referitoare la situaţia
economică şi financiară ori la capacitatea tehnică și/sau profesională, nota justificativă va
cuprinde, în mod obligatoriu, motivele alegerii acestor cerinţe.
(3) Nota justificativă va fi avizată de compartimentul cu atribuţii în domeniul achiziţiilor
publice, compartimentul cu atribuţii în domeniul economic, precum şi de compartimentul cu
atribuţii în domeniul juridic şi va fi supusă aprobării președintelui Autorității.
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Secţiunea II.
Întocmirea documentaţiei
Art. 5. - În termen de 2 zile de la aprobarea notei justificative, pe baza fişei tehnice,
compartimentul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice va întocmi documentaţia descriptivă,
ce urmează a fi supusă aprobării preşedintelui Autorităţii, după obţinerea în prealabil a avizului
direcţiei de specialitate şi al compartimentului cu atribuții în domeniul achiziții publice și
economic.
Art. 6. - Documentaţia de descriptivă trebuie să cuprindă, fără a se limita la cele ce
urmează, cel puţin:
a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresă inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;
b) instrucţiuni privind data limită care trebuie respectată şi formalităţi care trebuie
îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire;
c) documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi pentru dovedirea îndeplinirii
criteriilor de calificare;
d) fişa tehnică;
e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi
financiare;
f) calendarul estimativ de aplicare a procedurii;
g) instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;
h) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
Art. 7. - După aprobarea documentaţiei descriptive, compartimentul cu atribuții în
domeniul achizițiilor publice va elabora invitaţia de participare ce va cuprinde:
a. denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii
contractante.
b. categoria şi descrierea serviciului; numărul/numerele de referinţă din nomenclatură;
c. modul de transmitere a ofertelor: în plic sigilat, cu ştampila operatorului economic,
inscripţionat cu numele şi adresa ofertantului, procedura pentru care a depus oferta
precum şi cu mentiunea „A nu se deschide înainte de .... ora .....”;
d. data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor;
e. adresa la care se transmit ofertele;
f. limba/limbile de circulaţie intrenaţională în care trebuie elaborată oferta;
g. adresa, data şi ora deschiderii ofertelor;
h. daca este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii
economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării
documentelor pentru demonstrarea capacitatii tehnice şi economico-financiare;
i. perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă;
j. persoana de contact - nume, telefon, fax, e-mail - care poate să dea detalii
suplimentare despre conţinutul documentatiei descriptive;
k. criteriul de atribuire a contractului,
l. denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor. Informaţii
exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa,
numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot
obţine aceste informaţii.
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Art. 8. – Autoritatea contractantă va publica documentatia descriptiva pe pagina de
proprie de internet și pe site-ul www.minind.ro cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru
deschiderea ofertelor.
Art. 9. - Oferta finală va cuprinde toate cerințele prevăzute în documentaţia descriptivă,
precum și toate elementele care au făcut obiectul negocierii.
Secţiunea III.
Procedura de achiziţie.
Art. 10 - Atribuirea contractului de prestări servicii se realizează pe bază de negociere
directă – ȋn condiţiile ȋndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în documentaţia descriptivă,
precum și a tuturor elementelor care au făcut obiectul negocierii.
Art. 11 - (1) Operatorul economic participant la procedură are dreptul de a solicita
clarificări privind documentația descriptivă.
(2) Autoritatea contractantă, va răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la
orice clarificare solicitată, într-o perioadă de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de
solicitări din partea operatorului economic.
(3) Răspunsurile la clarificări, însoţite de întrebările aferente, vor fi publicate nu mai
târziu de 2 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, pe site-ul
www.minind.ro şi/sau pe celelalte pagini de internet ale instituţiei, în funcţie de obiectul
contractului.
(4) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp
util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la
alin. (1), autoritatea va răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada
necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către
operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Subsecţiunea 1.
Modul de prezentare şi depunere a ofertelor
Art. 12 - Ofertele se depun şi se înregistrează la registratura de la sediul autorității
contractante, specificându-se data și ora/orele, și se păstrează nedeschise, urmând a fi puse la
dispoziția comisiei de selecție constituită în acest scop.
Art. 13 – (1) Ofertantul are obligaţia de a prezenta toate documentele prevăzute în
documentația descriptivă, în original, în forma solicitată și în condiţiile impuse de acesta. În caz
contrar, comisia de negociere numită în acest scop poate decide respingerea ofertei ca fiind
neconformă. Comisia are posibilitatea să solicite clarificări, dacă se consideră relevant și dacă
este cazul.
(2) Documentele privind calificarea cuprind informaţii referitoare la :
a) situaţia personală a ofertantului : - declaraţii emise în conformitate cu prevederile art.
180 şi art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice
documente considerate edificatoare, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în
care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente
echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.
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b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale : documente edificatoare care să
dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică şi, după caz, de atestare ori
apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care
ofertantul este stabilit.
c) situaţia economică şi financiară : documente edificatoare care să dovedească situaţia
economică şi financiară a ofertantului.
d) documente din care să rezulte drepturile de exclusivitate asupra
emisiunii/programului.
Art. 14 – (1) Prin documentația descriptivă se va stabili şi perioada de valabilitate a
ofertelor. Aceasta se va calcula astfel încât să fie acoperită întreaga perioadă necesară
analizării ofertelor şi semnării contractului.
(2) Perioada de valabilitate a ofertei reprezintă perioada de timp în care valoarea ofertei
nu poate fi modificată.
(3) În cazul în care este necesar comisia de negociere poate solicita prelungirea
valabilităţii ofertelor.
(4) Oferta tehnică a operatorului economic va conține, în mod obligatoriu, un draft al
scenariului programului/emisiunii, mediaplanul, precum și nominalizarea unei/unor personalități
de notorietate care va/vor participa ca invitați în cadrul emisiunii, după caz.
(5) Oferta financiară a operatorului economic, va conține, în mod obligatoriu, bugetul
total al propunerii de producție/coproducție, respectiv defalcarea acestuia pe costurile
componente, costurile privind drepturile de proprietate intelecuală, după caz, etc., astfel cum vor
fi solicitate prin documentația descriptivă, de la caz la caz.
Art. 15 - Poate fi exclusă din procedura de achiziţie orice ofertă care se află în una dintre
următoarele situaţii:
a) nu sunt prezentate actele solicitate în forma în care au fost prevăzute în documentația
descriptivă
b) sunt furnizate informaţii neconforme realităţii.
Subsecţiunea 2.
Modul de lucru al comisiei de selecţie
Art. 16 - Comisia de negociere are obligaţia de a deschide oferta la data şi în locul
indicate în invitaţia de participare.
Art. 17 - (1) În cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor comisia de negociere verifică
modul de respectare a regulilor formale de depunere şi prezentare a ofertei şi a documentelor
care le însoţesc.
(2) Plicul se va deschide de preşedintele comisiei de negociere, care are obligaţia de a
anunţa următoarele informaţii:
a) denumirea (numele) ofertantului;
b) elementele principale ale propunerii financiare, inclusiv preţul;
c) orice alte detalii şi precizări pe care comisia de negociere le consideră necesare.
(3) Oferta nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia cazului ȋn care oferta a fost
depusă după data şi ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în invitaţia
de participare;
Art. 18 - (1) După deschiderea ofertelor, comisia de negociere redactează un procesverbal de negociere, în care consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective,
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aspectele formale constatate la deschiderea ofertei, elementele principale ale ofertei, lista
documentelor depuse de operatorul economic, precum și toți pașii urmați în cadrul respectivei
ședințe.
(2) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii comisiei de negociere şi de
reprezentanţii împuterniciţi ai ofertantului, după care se comunică ofertantului participant la
procedură, în cel mult o zi lucrătoare de la deschidere, indiferent dacă aceştia au fost sau nu
prezenţi la şedinţa respectivă.
Art. 19 - Ȋn urma şedinţei de negociere operatorul economic se obligă să depună o
ofertă finală care trebuie să conţină detaliat toate elementele negociate și prin care își asumă
obligativitatea îndeplinirii acestora.
Art. 20 - (1) Orice decizie a comisiei de negociere trebuie să întrunească votul majorității
membrilor săi.
(2) În cazul în care apar eventuale divergenţe de păreri între membrii comisiei de
negociere, preşedintele acesteia are obligaţia de a solicita reanalizarea punctelor de divergenţă.
În cazul în care comisia de negociere nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu votul
majorităţii.
(3) Membrii comisiei de negociere care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia
de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se
ataşează la raportul procedurii de atribuire.
Subsecţiunea 3.
Declararea ofertelor
Art. 21 - (1) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:
a) se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 19 alin. (3);
b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele
de calificare stabilite în documentaţia descriptivă sau nu a prezentat, conform prevederilor art.
11 alin. (4) - (5), documente relevante în acest sens;
c) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată
comunicată prin invitaţia de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri
suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;
d) în urma verificărilor se constată că oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea
ce urmează a fi prestat/executat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la
parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin documentația descriptivă.
(2) Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:
a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele documentației descriptive;
b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale minime obligatorii pe care lea stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei descriptive, care sunt în mod evident
dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la
respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective;
c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe
şi care nu pot fi justificate;
Art. 22- Ofertele care nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 23
sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile.
Art. 23. - Comisia de negociere are obligaţia de a respinge toate ofertele declarate
inacceptabile/neconforme.
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Art. 24 - (1) După finalizarea negocierilor, comisia de negociere va întocmi raportul
procedurii de atribuire, care va fi înaintat spre aprobare președintelui.
(2) Raportul procedurii de atribuire se elaborează înainte de încheierea contractului de
prestări servicii, şi cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a) denumirea si sediul autoritatii contractante;
b) obiectul contractului de prestări servicii;
c) denumirea/numele ofertanților participanti la procedura;
d) dacă este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost
respinse ca urmare a considerării preţurilor prezentate ca fiind neobişnuit de scăzute;
e) denumirea/numele ofertantului/ofertantilor a carui/caror ofertă a fost declarată
câștigătoare și motivele care au stat la baza acestei decizii,
f) descrierea succintă a modului de desfășurare a ședințelor de deschidere,
g) dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire.
Art. 25 - (1) Preşedintele comisiei de negociere comunică rezultatul procedurii către
ofertantul/ofertanții care s-au prezentat la negociere
(2) În comunicarea către ofertantul câştigător se va menţiona preţul ofertat şi data la care
acesta este invitat să încheie contractul, având în vedere termenul de depunere al contestaţiilor.
Secțiunea IV.
Anularea procedurii.
Art. 26 - Procedura de atribuire a contractului de prestări servicii va fi anulată, în cazul în
care se ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul
aplicării procedurii de atribuire şi oricum înainte de data semnării contractului şi numai în
următoarele cazuri:
a) nu s-a depus nicio ofertă sau au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în
considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor
tehnice şi/sau financiare;
b) a fost prezentata o ofertă inacceptabilă şi/sau neconformă;
c) circumstanţe excepţionale afectează procedura de atribuire sau este imposibilă
încheierea contractului.
Art. 27 - Decizia de anulare nu crează vreo obligaţie a autorităţii faţă de participantul la
procedura de atribuire.
Art. 28 - Decizia de anulare va fi comunicată, în scris, menționându-se motivele anulării,
în termen de maxim 3 zile de la data adoptării deciziei.
Secţiunea V.
Constituirea garanţiei de bună execuţie
Art. 29 - Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în
scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada
convenită a contractului.
Art. 30 - Modalitatea de constituire a garanţiei de participare/garanţiei de bună execuţie,
cuantumul şi perioada de valabilitate a garanţiei de participare vor fi stabilite prin documentația
descriptivă.
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Secţiunea VI.
Încheierea contractului
Art. 31 - (1) Autoritatea contractantă va încheia contractul de prestări servicii având ca
obiect achiziţionarea de servicii ce intră in sfera de reglementare a prezentelor norme, cu
ofertantul declarant castigator.
Art. 32 - (1) Contractul se întocmeşte și avizează de către compartimentul cu atribuții în
domeniul achizițiilor publice si va fi avizat de direcţia de specialitate, direcția de specialitate cu
atribuții în implementarea brandului, compartimentul cu atribuții în domeniul economic și
compartimentul cu atribuții în domeniul juridic, după care va fi înaintat pentru obţinerea vizei de
control financiar preventiv propriu, în condiţiile legii.
(2) După obţinerea avizelor tuturor direcţiilor de specilitate şi vizelor enunţate la alin. (1),
contractul va fi înaintat spre aprobare preşedintelui.
(3) Direcția de specialitate va întocmi și aviza propunerea de angajare a cheltuielii
bugetare şi angajamentul de plată, pe care le va întainta împreună cu cele două exemplare ale
contractului direcțiilor de specialitate pentru obţinerea tuturor avizelor în termen de 48 de ore de
la primire.
Art. 33- (1) Factura/facturile fiscale aferente serviciilor prestate, emise de prestator în
condiţiile stabilite în contract, se depun/depune/transmit la sediul autorității contractante, însoţite
de procesul-verbal de recepţie final, precum si de rapoartele de monitorizare emis de un terț
autorizat.
(2) După verificarea datelor acesteia, factura/facturile fiscale se certifică în privința
realității și legalității și se consemnează „bun de plată” de către personalul desemnat în acest
sens, prin ordin al președintelui, din cadrul direcției de specialitate, urmând ca pe baza
acesteia/acestora, a procesului-verbal de recepţie finală și a rapoartelor de monitorizare să se
întocmească documentele de plată aferente, care se transmit compartimentului cu atributii in
domeniul economic.
Art. 34 - Dosarul original al achiziţiei se păstrează la compartimentului cu atributii în
domeniul achizitiilor publice, o copie fiind păstrată la direcţia iniţiatoare.
Cap. III.
Termenele:
Art. 35 - (1) Termenele, în afară de cazul în care legea dispune altfel, se calculează
după cum urmează:
1. când termenul se socoteşte pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei
următoare;
2. când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă
termenul, nici ziua când acesta se împlineşte;
3. când termenul se socoteşte pe săptămâni, luni sau ani, el se împlineşte în ziua
corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an. Dacă ultima lună nu are zi
corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlineşte în ultima zi a
acestei luni.
(2) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte
până în prima zi lucrătoare care urmează.
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(3) Termenul care se socoteşte pe zile, săptămâni, luni sau ani se împlineşte la ora
24,00 a ultimei zile în care se poate depune înscrisul.
(4) Cu toate acestea, dacă este vorba de un act ce trebuie depus la sediul instituţie sau
într-un alt loc, termenul se va împlini la ora la care activitatea încetează în acel loc în mod legal.
(5) Înscrisurile depuse înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată
la oficiul poştal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de
comunicare este socotit a fi făcut în termen.
(6) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), recipisa oficiului poştal, precum şi înregistrarea
ori atestarea făcută, după caz, de serviciul de curierat rapid, de serviciul specializat de
comunicare, de unitatea militară sau de administraţia locului de deţinere, pe actul depus,
servesc ca dovadă a datei depunerii actului de către partea interesată.
(7)Termenele încep să curgă de la data comunicării înscrisurilor.
(8) Nedepunerea ofertelor în termenele stabilite atrage decăderea din termen.
Cap. IV.
Constituirea comisiei de negociere a ofertelor.
Art. 36 - Comisia de negociere, numită prin ordin al presedintelui, va fi formată din cel
puţin 5 membri şi 3 supleanţi, reprezentanţi ai direcţiei de specialitate, compartimentului cu
atributii in domeniul achizițiilor publice, compartimentului cu atributii în domeniul economic,
compartimentului cu atributii în domeniul juridic, precum și reprezentanți ai altor
direcții/compartimente/servicii din cadrul autorităţii.
Art. 37 - Atribuţiile comisiei sunt:
a) deschiderea ofertelor;
b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertant, în cazul în care acestea
au fost solicitate prin documentaţia descriptivă;
c) verificarea propunerii tehnice prezentată de ofertant din punctul de vedere al modului
în care acestea corespund cerinţelor minime din documentaţia descriptivă;
d) verificarea propunerii financiare prezentată de ofertant;
e) realizarea evaluarii ofertelor;
f) realizarea negocierilor cu operatorul/operatorii economici;
g) stabilirea ofertei ȋn cazul ȋn care aceasta este declarată inacceptabilă sau
neconformă şi a motivelor care au stat la baza încadrării ofertei în această categorie;
h) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;
i) elaborarea procesului-verbal de deschidere şi de negociere şi a raportului procedurii
de atribuire.
Art. 38 - (1) În situaţia în care un membru al comisiei de negociere nu are posibilitatea,
din motive obiective (concediu legal de odihnă, concediu medical, delegaţie, etc.), de a-şi
îndeplini atribuţiile rezultate din calitatea de membru al comisiei de negociere, acesta va fi
înlocuit cu un membru supleant, urmând ca în procesul-verbal/raportul de atribuire să se facă
menţiune despre aceasta.
(2) În cazul în care preşedintele comisiei nu are posibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile
ce îi revin, din motive obiective, (concediu legal de odihnă, concediu medical, delegaţie, etc.),
acesta va fi înlocuit de un membru supleant, care va deţine şi calitatea de preşedinte al
comisiei.
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(3) După procedura înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de negociere, inclusiv cea
de preşedinte, este preluată de membrul supleant, care îşi va exercita atribuţiile aferente până
la finalizarea procedurii de atribuire.
Art. 39 - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide, cu scopul de a sprijini
activităţile de negociere, desemnarea pe lângă comisia de negociere a unor specialişti externi,
numiţi experţi cooptaţi.
(2) Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi trebuie să precizeze atribuţiile şi
responsabilităţile specifice ale acestora şi să justifice necesitatea participării lor la procesul de
evaluare.
(3) Atribuţiile şi responsabilităţile experţilor externi cooptaţi se rezumă, după caz, numai
la:
a) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice;
b) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor ori analiza financiară a efectelor pe care le pot
determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant;
c) analiza efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale
ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant.
(4) Numai membrii comisiei de negociere au drept de vot.
(5) Experţii cooptaţi nu au drept de vot, însă au obligaţia de a elabora un raport de
specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice asupra cărora, pe baza
expertizei pe care o deţin, îşi exprimă punctul de vedere.
(6) Raportul de specialitate prevăzut la alin. (5) este destinat să faciliteze comisiei de
negociere adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a ofertelor şi de stabilire a
ofertei/ofertelor câştigătoare. Raportul de specialitate se ataşează la raportul procedurii de
atribuire şi devine parte a dosarului achiziţiei publice.
Art. 40 - (1) Pe parcursul desfăşurării procesului de negociere, comisia şi experţii
cooptaţi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi
asupra oricăror alte informaţii prezentate de către ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce
atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.
(2) Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor, la întrunirile comisiei de negociere au
dreptul de a participa numai membrii acesteia şi, după caz, experţii cooptaţi.
Art. 41 - (1) Comisia de negociere şi membrii cooptaţi au obligaţia de a semna pe
propria răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care confirmă că nu se
află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de interese.
(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de preluarea atribuţiilor
specifice, în cadrul procesului de evaluare.
(3) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de negociere sau unul
dintre experţii cooptaţi constată că se află într-o situaţie de incompatibilitate, atunci acesta are
obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o altă
persoană. Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate autorității contractante şi de către terţi.
(4) În cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii, autoritatea contractantă va verifica
cele semnalate şi, va adopta măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte
care pot determina apariţia unui conflict de interese.
Art. 42 - Comisia de negociere are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, în
conformitate cu prevederile prezentelor norme.
Art. 43 - Comisia de negociere are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi
ofertele neconforme.
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Cap. V.
Contestaţii.
Art. 44 - (1) Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii ce intră
în sfera de reglementare a prezentelor norme, se depun, în termen de 5 zile începând cu ziua
următoare comunicării rezultatului procedurii, la sediul autorităţii contractante şi se soluţionează
de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea
acestora.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se numeşte prin ordin al preşedintelui şi este
formată din 3 membrii și 3 membrii supleanți, dispoziţiile art. 37, aplicându-se în mod
corespunzător.
(3) Organizarea, funcţionarea, competenţele precum şi modul de lucru al comisiei de
soluţionare a contestaţiilor se stabilesc prin regulamentul de lucru al comisiei aprobat prin ordin
al preşedintelui.
(4) Autoritatea contractantă va comunica operatorului economic, în termen de 2 zile,
decizia Comisiei privind modul de soluţionare al contestaţiei.
(5) Împotriva deciziei comisiei, operatorul economic poate face plângere la instanţa
competentă din România.
Cap. VI.
Dispoziţii Finale
Art. 45 - Prevederile prezentei proceduri se vor completa, după caz, cu dispoziţiile
O.U.G. 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 și H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificările și completările ulterioare, Ordinul Președintelui Autorității Naţionale pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor
standard ale Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii,
aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
Art. 46 - La elaborarea prezentelor norme s-au avut în vedere recomandările Autorității
Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.
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