MINISTERUL ECONOMIEI
Autoritatea Naţională pentru Turism
B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureşti

ORDINUL
Nr.914 din 03.04.2013
pentru modificarea Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr.
294/28.02.2013 privind aprobarea Normelor interne pentru atribuirea contractelor de prestări servicii
de amenajare şi decorare de pavilioane naţionale, standuri specializate sau miniexpoziţii şi servicii
conexe în cadrul manifestărilor expoziţionale la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în
ţară şi în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR)

Având în vedere Decizia primului ministru nr. 121/19.02.2013 privind numirea doamnei Florenţa
Mirela Matichescu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Turism,
Având în vedere dispoziţiile art. 2 lit. (l), art. 3 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.
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,
În temeiul prevederilor Ordinului ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii mediu de
afaceri și turism nr. 382/26.02.2013 şi art. 9 alin. (3) din H.G. nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale pentru Turism;
Președintele Autorității Naționale pentru Turism emite următorul

ORDIN:
Art. I Prevederile art. 5 din Anexa nr. 1 la ordin, se completează după cum urmează:
După alineatul (2) se introduc două noi alineate (3) și (4) cu următorul conținut:
(3) Participarea Autorității la manifestări expoziționale externe cu standuri având o suprafață mai
mare de 30 m.p. se va face numai dacă sunt înscriși cel puțin 5 (cinci) operatori economici/autorități publice
pentru respectiva manifestare, suprafața standului corelându-se cu numărul de participanti înscriși, cu
respectarea proporției de 5 m.p./participant..
(4) În situația în care nu se înscriu la respectiva manifestare expozițională minim 5 participanți sau în
cazul în care o parte din cei înscriși renunță la a se mai prezenta, conducerea Autorității va decide cu privire
la oportunitatea participării instituției la manifestarea expozițională, de la caz la caz.

Art. II. Prevederile art. 6 alin. (1) și (2) din Anexa nr. 1 la ordin, se modifică și vor avea următorul
conținut:
Art. 6 alin. (1) ”În baza ordinului ministrului delegat de aprobare a listei cu manifestările expoziţionale
precum şi a propunerilor reprezentanţelor din străinătate pentru manifestările expoziţionale externe, Direcţia
Management Brand (DMB)/Direcţia Dezvoltare Teritorială (DDT) întocmeşte şi avizează referatul de
necesitate pentru organizarea manifestării expoziţionale şi îl înaintează spre avizare Compartimentului
Economic, Achiziţii Publice şi Servicii Interne și Compartimentului Juridic pentru încadrarea acțiunii în
prevederile legale, de regulă, cu minim 30 de zile înainte de organizarea manifestării expoziţionale, pe care îl
supune spre aprobare vicepreşedintelui şi preşedintelui”.
(2) Referatul de necesitate va cuprinde, în mod obligatoriu, informaţii privind prezentarea
manifestării expoziţionale, avantajele ce decurg din participarea autorităţii la respectiva manifestare,
necesitatea achiziţionării serviciilor respective, determinarea obiectului achiziţiei, enunțarea firmelor
participante, estimarea valorii, precum şi fundamentarea determinării acesteia, indicarea codului CPV al
serviciului respectiv, 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, precum şi efectele şi
beneficiile previzionate a se obţine şi orice alte informaţii utile.
Art. III. Directia Management Brand (DMB) și Direcția Dezvoltare Teritorială (DDT) vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV. Prezentul ordin va fi comunicat direcțiilor de specialitate din cadrul Autorității prin grija
Direcției Management Brand.

p. Președinte
Vicepreședinte
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