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1.

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

1.1. Evoluţii faţă de situaţia din anul 2007.
Dacă anul 2007 s-a materializat ca anul în care sistemul de achiziţii publice din România
a început parcurgerea procesului de maturizare a mecanismelor prin care instituţiile şi
structurile din cadrul acestuia interacţionează cu autorităţile contractante iar acestea din
urmă, la rândul lor, interacţionează cu operatorii economici, în anul 2008 Autoritatea
Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a urmărit
continuarea acestui proces fiind preocupată, în principal, de creşterea eficienţei,
transparenţei şi competitivităţii în sectorul public.
Acest lucru este confirmat, pe de o parte de volumul activităţii de reglementare legislativă
desfăşurată de instituţie, aflat în descreştere faţă de activitatea din anul precedent, iar pe
de altă parte de volumul activităţii de interpretare legislativă şi de îndrumare
metodologică, care alături de activitatea de monitorizare şi supraveghere a modului de
atribuire a contractelor publice, a înregistrat creşteri semnificative faţă de nivelurile din
anul precedent, fapt care confirmă o mai bună orientare a resurselor autorităţii spre
acordarea sprijinului şi suportului necesar autorităţilor contractante în procesul de
atribuire a contractelor de achiziţie publică.
Totodată, activitatea de reprezentare la nivel eropean şi de cooperare internaţională au
jucat un rol deosebit de important în activitatea desfăşurată de A.N.R.M.A.P. în cursul
anului 2008, fapt care confirmă înclinaţia de preluare şi de promovare a celor mai bune
practici la nivel european şi de diseminare a propriilor experienţe în domeniu către
partenerii instituţionali.

1.1.1. Sinteza îndeplinirii obiectivelor propuse pentru anul 2008
Având în vedere faptul că resursele umane şi financiare disponibile la nivelul instituţiei
sunt limitate în raport cu volumul activităţii desfăşurate, aflată în creştere de peste trei ori
faţă de situaţia înregistrată în anul 2006, procesul de selecţie şi de prioritizare a realizării
obiectivelor specifice în cadrul direcţiilor de acţiune stabilite pentru anul 2008 a fost
esenţial, astfel încât obiectivele strategice ale instituţiei, care constituie o preocupare
continuă pentru aceasta, să poată fi îndeplinite.
Astfel, pentru anul 2008 au fost identificate un număr de două priorităţi generale,
respectiv:
-

„Promovarea unor măsuri de ordin administrativ/legislativ cu rol de suport în
desfăşurarea activităţii curente, de optimizare a condiţiilor de funcţionare şi de
creştere a eficienţei managementului intern”; şi
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-

„Consolidarea sistemului de achiziţii publice prin promovarea de măsuri de ordin
legislativ şi a bunelor practici naţionale şi europene”.

Priorităţilor de mai sus le corespund cele 3 direcţii principale de acţiune:
I. Întărirea capacităţii instituţionale şi administrative;
II. Continuarea procesului de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice;
III. Întărirea capacităţii de implementare a legislaţiei,
în cadrul cărora fiind definite un număr total de 12 obiective specifice, care fac referire la
26 de măsuri punctuale.

În raport cu obiectivele stabilite, următoarele obiective şi măsuri au fost îndeplinite:
-

Obiectiv: Dezvoltarea cooperării inter-instituţionale:
o Măsura: Încheierea de protocoale cu instituţiile care au anumite competenţe
în domeniul achiziţiilor publice;

-

Obiectiv: Creşterea vizibilităţii instituţiei din punctul de vedere al promovării
activiăţii desfăşurate şi rezultatelor obţinute:
o Măsura: Redactarea raportului de activitate al A.N.R.M.A.P. pe anul 2007 şi
susţinerea unor acţiuni de promovare a imaginii acesteia prin intermediul
mass-media;

-

Obiectiv: Îmbunătăţirea procesului de execuţie bugetară:
o Măsura: Asigurarea funcţionării în bune condiţii a compartimentelor şi
activităţilor din cadrul A.N.R.M.A.P.;

-

Obiectiv: Dezvoltarea politicii de personal a A.N.R.M.A.P.:
o Măsura: Continuarea procesului de instruire şi perfecţionare profesională a
personalului propriu în conformitate cu politica de personal şi procedurile
elaborate în cadrul sistemul de management al personalului;

-

Obiectiv: Elaborarea strategiei de comunicare internă:
o Măsura: Identificarea necesităţilor de îmbunătăţire a comunicării
organizaţionale şi stabilirea direcţiilor de acţiune pentru elaborarea
strategiei de comunicare internă;

-

Obiectiv: Elaborarea proiectelor de acte normative care au ca
reglementarea şi dezvoltarea sistemului achiziţii publice (realizat parţial):

obiect

o Măsura: Elaborarea proiectului de hotărâre de Guvern de modificare a H.G.
nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace
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electronice (în
Manchester);

scopul

implementării

obiectivelor

declaraţiei

de

la

o Măsura: Elaborarea proiectului de act normativ pentru modificarea şi
completarea H.G. 925/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică (realizat
parţial);
o Măsura: Iniţierea procesului de transpunere în legislaţia naţională a noii
Directive de remedii;
-

Obiectiv: Realizarea analizelor şi monitorizarea sistemului de achiziţii publice:
o Măsura: Elaborarea proiectului de ordin privind monitorizarea modului de
atribuire a contractelor de achiziţie publică (realizat parţial);
o Măsura: Simulare a raportării indicatorilor statistici privind achizitiile publice
către Comisia Europeană;
o Măsura: Îndeplinirea obligaţiei de transmitere a indicatorilor statistici privind
achizitiile publice care trebuie raportaţi anual Comisiei Europene, precum şi
a celor stabiliţi de A.N.R.M.A.P. în scopul evaluării întregului sistem;
o Măsura: Analizarea disfuncţionalităţilor şi a nevoilor de îmbunătăţire ale
sistemului de achiziţii publice şi identificarea celor mai frecvente neclarităţi,
erori şi abateri de la prevederile legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice (pe
baza consilierei metodologice on-line, a punctelor de vedere emise şi a
notelor de control întocmite);

-

Obiectiv: Elaborarea instrumentelor operaţionale standardizate sub forma
ghidurilor de bune practici, manuale şi culegeri de speţe (realizat parţial);
o Măsura: Elaborarea ghidului privind atribuirea contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (realizat
parţial);

-

Obiectiv: Suport şi consiliere metodologică acordate autorităţilor contractante
(realizat parţial):
o Măsura: Actualizarea
cazurilor prezentate la secţiunea „Întrebări şi
răspunsuri frecvente” disponibilă pe situl A.N.R.M.A.P.;

-

Obiectiv: Implementarea unui sistem profesional de instruire sub coordonarea
A.N.R.M.A.P.:
o Măsura: Continuarea susţinerii de acţiuni de instruire a personalului implicat
în activităţi specifice achiziţiilor publice la nivelul autorităţilor contractante.

Este de precizat faptul că, în raport cu totalul obiectivelor stabilite, 7 dintre acestea au
fost îndeplinite integral, 3 au fost îndeplinite parţial iar 2 dintre acestea nu au fost
realizate, în timp ce la nivelul măsurilor propuse, 12 dintre acestea au fost realizate
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integral, 3 dintre ele parţial, în timp ce un număr de 11 măsuri nu au fost deloc
îndeplinite, urmând ca realizarea integrală a acestora să constitutie una din priorităţile
stabilite pentru anul 2009.
Cu referire la cele două obiective menţionate mai sus a căror realizare nu a fost posibilă
(precum şi a măsurilor punctuale care au fost stabilite pentru a fi urmate în cadrul
acestora) în contextul unui an electoral, respectiv a unui disponibil limitat de resurse
bugetare, se face precizarea că acestea se refereau la asigurarea condiţiilor de
funcţionare a A.N.R.M.A.P. în vederea îmbunătăţirii modului de desfăşurare a activităţii
curente şi la dezvoltarea sitului instituţiei, obiective a căror îndeplinire a fost amânată
încă din toamna anului 2008 spre a fi realizate în cursul anului 2009.

1.2. Structura organizatorică, conducerea şi resursele umane.
Din punctul de vedere al structurii organizatorice, în cursul anului 2008 aceasta nu a
suferit modificări suplimentare faţă modificările promovate în cursul anului 2007 odată cu
reorganizarea în luna aprilie a aparatului de lucru al Guvernului şi aprobarea hotărârii
Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea A.N.R.M.A.P..
Este de precizat faptul că, diminuarea cu 31% a schemei de personal a A.N.R.M.A.P. în
cursul anului 2007, reprezentând o reducere cu 30 de posturi a numărului total de posturi
aprobat, s-a făcut resimiţită din punctul de vedere al capacităţii personalului existent de a
face faţă solicitărilor adresate instituţiei în cursul anului 2008.
Acest fapt este de natură să confirme concluziile din Raportul anual de activitate pe anul
2007, în care a fost identificată ca principală ameninţare pentru buna desfăşurare a
activităţii instituţiei nerezolvarea situaţiei privind acoperirea necesarului de personal, cu
un potenţial impact negativ asupra supraîncărcării personalului existent şi depăşirii
termenelor, cu o stimulare într-o proporţie şi mai mare a fenomenului de migraţie a
personalului către alte instituţii din administraţia publică centrală care beneficiază de o
salarizare superioară.
Se face precizarea că, deşi acoperirea necesarului de personal, prin creşterea numărului
maxim de posturi din aparatul A.N.R.M.A.P. cu un număr de 50 de posturi şi asigurarea
unui nivel de salarizare cel puţin egal cu cel al instituţiilor care au anumite atribuţii
specifice în cadrul sistemului de achiziţii publice, au fost măsuri propuse pentru a fi
urmărite în cursul anului 2008 în cadrul obiectivului specific privind asigurarea condiţiilor
de funcţionare a A.N.R.M.A.P. în vederea îmbunătăţirii modului de desfăşurare a
activităţii curente, realizarea acestui obiectiv nu a fost posibilă în contextul unui an
electoral şi a unor resurse bugetare limitate, după cum am arătat mai sus.
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Din punctul de vedere al resurselor umane, A.N.R.M.A.P. dispune de un total de 98 de
posturi, dintre care 75 de posturi de funcţie publică, 21 posturi cu contract individual de
muncă şi 2 posturi de demnitate publică, aferente conducerii instituţiei.
La finalul anului 2008, în cadrul A.N.R.M.A.P. erau angajate 92 de persoane, din care 84
având studii superioare (cca. 87,5% din personal) şi 8 având cu studii medii (cca. 8% din
personal), dintre acestea 63 fiind femei (cca. 68,5%) şi 29 bărbaţi (cca. 31,5%), iar media
de vârstă a personalului a crescut la 38,21 ani faţă de 37,45 ani cât a fost la finalul anului
2007.
Din totalul persoanului disponibil, posturile de funcţie publică reprezintă 77% din total,
cele cu contract individual de muncă reprezintă 21% din acesta, iar funcţiile de demnitate
publică reprezintă 2% din totalul personalului.

În anul 2008, conducerea instituţiei a fost asigurată de un preşedinte cu rang de secretar
de stat, de un vicepreşedinte cu rang de sub-secretar de stat precum şi de un secretar
general în persoanele domnilor:
-

Marius GOGESCU, preşedinte;
Corneliu BURADA, vicepreşedinte;
Secretar General – Barna SZABO, secretar general.

Distribuţia posturilor pe funcţii este ilustrată în cele ce urmează:
Barbaţi

Femei

Studii.
sup.

Studii
medii

29

63

84

8

2

2

0

2

0

1

1

0

1

0

68

16

52

65

3

Nr. total funcţii publice de conducere

10

5

5

10

0

Nr. total funcţii publice de execuţie

58

11

47

55

3

Nr. total funcţii contractuale de
conducere

2

1

1

2

0

Nr. total funcţii contractuale de execuţie

19

9

10

14

5

Nr. total de posturi la nivelul
A.N.R.M.A.P.

92

Nr. total de funcţii de demnitate publică
Nr. total înalţi funcţionari publici
Nr. total funcţii publice

Medie de varsta personal

38,21

Tabelul nr. 1. – DistribuŃia posturilor în cadrul A.N.R.M.A.P.
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Structura orgnanizatorică a A.N.R.M.A.P este alcătuită din direcţii/departamente/
compartimente, care se află în coordonarea următoarelor persoane:
•

Direcţia generală supraveghere, monitorizare şi evaluare:
o

Direcţia monitorizare şi evaluare:
-

o
•

•

Direcţia generală politici şi reglementare:
-

Gheorghe CAZAN, director general;

-

Octavian CONSTANTINESCU, director general adjunct.

Direcţia generală analize şi dezvoltare operaţională:

o

o

VACANT, director general;

Direcţia analize şi instruire:
-

Raluca MARŢIAN, director;

Biroul consultaţii tehnice:
-

Bogdan DOBRIN, şef birou.

Direcţia economico-adminstrativă:
o

o

Roxana Grecu, şef serviciu;

Serviciul administrativ:


o

Tina ANDRONACHE, director;

Serviciul financiar-contabilitate:
-

Cosmin POPESCU, şef serviciu;

Compartimentul achiziţii publice;

Serviciul resurse umane:
-

•

Jenica IOAN, director;

Compartimentul supraveghere.

-

•

Radu ANTONESCU, director general;

Oana IVAN, şef serviciu.

Departamentul strategii şi comunicare:
-

Codrin – Ioan VULCU, director;

o

Compartimentul strategii şi afaceri europene;

o

Compartimentul relaţii cu publicul.

•

Compartimentul audit intern.

•

Compartimentul juridic.

Schematic, actuala structură organizatorică a A.N.R.M.A.P. este redată în cadrul
anexei nr. 1.
:tatul de funcţii al A.N.R.M.A.P. este prezentat, în detaliu, în cadrul anexei nr. 2.
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1.3. A.N.R.M.A.P. în anul 2008.
Alături de activitatea legislativă care decurge din rolul fundamental al A.N.R.M.A.P.,
respectiv de formulare, promovare şi implementare a politicii în domeniul achiziţiilor
publice, activităţile desfăşurate de instituţie în cursul anului 2008 au vizat îndeplinirea
funcţiilor şi atribuţiilor acesteia, cu un accent deosebit pe:
-

întărirea capacităţii instituţionale;

-

promovarea cadrului legislativ prin acţiuni/sesiuni de informare şi cursuri de
instruire;

-

consilierea metodologică cu rol de suport în aplicarea corectă a legislaţiei;

-

elaborarea de instrumente operaţionale în procesul de achiziţie publică;

-

supravegherea şi monitorizarea modului de atribuire a contractelor de achiziţie
publică;

-

reprezentarea României în cadrul evenimentelor organizate la nivel european.

1.3.1. Reglementarea cadrului normativ.
Din punctul de vedere al activităţii de reglementare a cadrului normativ, în cursul anului
2008, A.N.R.M.A.P. a procedat la elaborarea şi promovarea unor acte normative,
materializate într-o serie de măsuri de remediere a unor disfuncţionalităţi în raport cu
modul de implementare a unor prevederi legale, despre care s-a constatat că determină
întârzieri anormale în derularea procesului de achiziţie publică şi de nuanţare/completare
a unor prevederi legale, astfel încât să fie evitate anumite erori de interpretare.
Pe de altă parte, măsurile legislative promovate au avut în vedere transparentizarea şi
eficientizarea procesului de achiziţie publică, prin implementarea obiectivelor Declaraţiei
Ministeriale de la Manchester în cadrul normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr.
34/2006.
Nu în ultimul rând, activitatea la nivel legislativ a vizat promovarea unor modificări în ceea
ce priveşte supravegehrea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Activitatea de elaborare a actelor normative la nivelul legislaţiei primare
-

O.U.G. nr. 143/2008 (pentru modificarea şi completarea 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).
AUTORITATEA AŢIO ALĂ PE TRU REGLEME TAREA ŞI
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Pornind de la premisa susţinerii şi imbunătăţirii sistemului de achiziţii publice
implementat în cursul anului 2006, cu modificările aduse acestuia în cursul anului
2007, schimbările legislative promovate prin O.U.G. nr. 143/2008 au fost axate pe:
-

Eliminarea obligaţiei persoanelor fizice şi huridice care nu au calitatea de
autoritate contractantă de a aplica prevederile legislaţiei în materia achiziţiilor
publice atunci când beneficiază de finanţări din partea unei autorităţi
contractante, pentru atribuirea contractelor a căror valori sunt mai mici decât
pragurile valorice prevăzute în Directiva 18/2003/CE.
Astfel, aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, în cazul atribuirii unui contract
de produse/servicii/lucrări de către un operator economic fără calitate de
autoritate contractantă, dar care beneficiază de o finanţare/subvenţie mai mare
de 50% din partea unei autorităţi contractante nu mai este obligatorie în cazul
contractelor de furnizare de produse, indiferent de valoarea acestora, iar pentru
contractele de servicii/lucrări devine obligatorie numai în măsura în care
valoarea contractului de servicii este mai mare de 200.000 Euro şi respectiv
5.000.000 Euro.

-

Eliminarea posibilităţii operatorilor economici de a contesta şi suspenda o
procedura de atribuire „în cascadă”, fiind constatate situaţii paradoxale în care
procedurile de atribuire, deşi trebuiau să se finalizeze în mod normal într-o
perioadă de 3 - 4 luni, datorită numărului de contestaţii depuse în „cascadă”
ajungeau în perioada menţionată doar în faza de deschidere a ofertelor.
Astfel, sistemul de rezolvare a contestaţiilor a fost modificat în sensul că
suspendarea procedurilor de atribuire nu mai este permisă decât de cel mult
două ori pe parcursul aplicării procedurii de atribuire (respectiv, din dispoziţia
autorităţii contractante, pentru a avea posibilitatea de a dispune măsuri de
remediere până la data de deschidere a ofertelor şi, prin efectul legii, înainte de
încheierea contractului), indiferent de numărul de contestaţii care apar şi de
momentul în care acestea sunt depuse. De asemenea, pentru a se evita
“şicanările” unor operatori economici care, constatând că nu au şanse de
câştig, încearcă să blocheze în mod artificial atribuirea contractului, după
deschiderea ofertelor nu mai este permisă depunerea de contestaţii care se
referă la acte ale autorităţii contractante produse înainte de acest moment.
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-

Introducerea obligativităţii autorităţii contractante de a publica în SEAP
informaţii privind motivele de anulare în cazul anulării unei proceduri de
atribuire;

-

Reducerea pragului valoric de publicare în J.O.U.E. (de la 420.000 la 400.000
de Euro), în cazul atribuirii contractelor sectoriale de furnizare/servicii (din
domeniile de utilitate publică: apă, poştă, transport, energie), în scopul
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conformării cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1422/2007 de modificare a
Directivelor 17/2004/CE şi 18/2004/CE.

Activitatea de elaborare a actelor normative la nivelul legislaţiei secundare
- H.G. nr. 198/2008 (pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1660/2006 privind
apobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achiziţie publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006)
În afară de modificările aduse asupra legilaţiei primare, anul 2008 a însemnat şi
perfecţionarea sub unele aspecte a legislaţiei secundare aferentă O.U.G. nr. 34/2006.
Astfel, prin susţinerea procesului de elaborare şi de promovare de către Ministerul
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor a H.G. nr. 198/2008, A.N.R.M.A.P. a
contribuit la asigurarea premiselor pentru atingerea obiectivelor din domeniul eProcurement fixate în cadrul Declaraţiei de la Manchester în anul 2005 (până în anul
2010 toate adiminustraţiile publice europene vor trebuie să dispună de capacitatea de
a realiza 100% din achiziţiile publice prin mijloace electronice şi cel puţin 50% din
achiziţiile publice aflate peste pragurile valorice europene vor trebui realizate prin
aceste mijloace).
În acest sens, pentru anul 2008 s-a stabilit ca obiectiv atingerea unui procent de 20%
achiziţii publice efectuate prin mijloace electronice, raportate la totalul valorii
achiziţiilor realizate de fiecare autoritate contractantă în decursul unui an.
Din punct de vedere al impactului asupra mediului de afaceri, este de aşteptat o
creştere consistentă a numărului de utilizatori IT, în special în rândul IMM-urilor din
România care, în noile condiţii, vor fi din ce în ce mai mult interesate de achiziţiile
realizate de administraţia publică.
Nu mai puţin important este impactul social al acestui proiect de hotărâre, având în
vedere creşterea preconizată a gradului de transparenţă a procedurilor de atribuire
aplicate de autorităţile contractante şi faptul că eliminarea unui număr important de
documente emise pe suport de hârtie va avea un impact pozitiv asupra mediului.
La nivelul Statelor Membre europene se estimează că atingerea ţintelor stabilite prin
Declaraţia de la Manchester se va traduce prin scăderea costurilor cu 5% pentru
fiecare tranzacţie efectuată de către administraţiile publice (adică aproximativ 1% din
PIB-ul U.E., însemnând aproape 100 miliarde Euro), creşterea eficienţei în cadrul
acestora şi scăderea efortului necesar pentru organizarea unei proceduri de atribuire.

Activitatea de elaborare a actelor normative la nivelul legislaţiei terţiare
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- Ordinul nr. 113/2008 (pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea
modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii).
O altă componentă a activităţii de reglementare a cadrului normativ a fost
reprezentată promovarea unor acte normative la nivelul legislaţiei terţiare.
În acest sens, în cursul anului 2008 a fost elaborat şi promovat Ordinul preşedintelui
A.N.R.M.A.P. nr. 113/2008 prin intermediul căruia, A.N.R.M.A.P. a îmbunătăţit
metodologia e supraveghere a modului de atribuire a contractelor de achiziţiei publică,
în sensul introducerii sub sfera de aplicare a acestui regulament şi a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (acest lucru
nefiind expres menţionat în vechiul regulament aprobat prin Ordinul nr. 11/2007). Pe
de altă parte, prin promovarea acestui act normativ s-a urmărit corectarea unor
probleme constatate în practică în materia aplicării sancţiunilor contravenţionale, din
punctul de vedere al activităţii desfăşurate de agenţii constatatori.

Activitatea de avizare a actelor normative
În cadrul activităţii legislative desfăşurată de A.N.R.M.A.P. în cursul anului 2008 se
încadrează şi activitatea de emitere de avize în raport cu proiectele de acte normative
cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice, iniţate de diversele ministere şi
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi care au ridicat diverse probleme în
raport legislaţia în vigoare.
În acest sens precizăm că au fost emise un număr de 23 de avize, din care în cazul a
6 proiecte de acte normative fiind emis avizul favorabil, iar în cazul a 17 proiecte de
acte normative fiind emis aviz cu observaţii.
Astfel, în raport cu anul 2007, în care au fost emise un număr de 42 de avize, anul
2008 denotă o scădere a activităţii de avizare a actelor normative, situaţie apreciată
ca fiind normală, în special datorită clarificării conceptelor în urma unei perioade de
aplicare de peste 1 an şi jumătate a prevederilor O.U.G. nr. 34/2006.

1.3.2. Întărirea capacităţii instituţionale.
Procesul de întărire a capacităţii instituţionale a vizat în cursul anului 2008, urmărirea în
prinicpal a continuării procesului de perfecţionare profesională început în cursul anului
2006 şi 2007, în limita resurselor bugetare disponibile.
Este de precizat faptul că în cursul anului 2008 s-au făcut simţite aceleaşi dificultăţi
întâmpinate în anul precedent privind, pe de o parte atragerea de personal nou, cât mai
bine pregătit, capabil să facă faţă cerinţelor domeniului de activitate al A.N.R.M.A.P. iar
pe de alta, păstrarea personalului cu experienţă.
12
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Din acest punct de vedere, situaţia înregistrată în urma sesiunilor de concursuri de
angajare organizate în cursul anului 2008 relevă faptul că personalul nou atras a fost
strict suficient pentru acoperirea personalului care a plecat din cadrul instituţiei, la finele
anului fiind vacante un număr de 6 posturi, situaţie identică cu cea de la sfârşitul anului
2007.
Dacă pierderea de personal a putut fi acoperită prin angajarea de personal nou,
obiectivul principal al procesului de perfecţionare profesională în cursul anului 2008 s-a
materializat în recuperarea, pe cât posibil, a decalajelor existente din punctul de vedere
al experienţei şi aptitudinilor dintre angajaţii vechi şi cei noi. În acest context au fost
organizate/a fost dispusă participarea angajaţilor la un număr de 8 programe de instruire
şi perfecţionare profesională, însumând un număr de 56 participanţi, adică aproximativ
56,5% din totalul de personal al instituţiei care era încadrat la sfârşitul anului 2008. Este
de menţionat faptul că, datorită resurselor bugetare limitate, numai în cazul a două din
cele opt programe susţinute anul precedent, a fost posibilă asigurarea unui număr mai
mare de participanţi (peste 19).
Din acest punct de vedere se poate face afirmaţia că, pe fondul crizei financiare, s-a
impus o alocare austeră a resurselor bugetare, fapt care nu a mai putut face posibilă
organizarea de programe de instruire şi perfecţionare profesională în ultimul trimestru al
anului 2008, comparativ cu situaţia din anul precedent în care majoritatea angajaţilor au
participat la astfel de preograme în perioada octombrie – decembrie 2007.
Astfel, faţă de situaţia înregistrată în cursul anului precedent (când a fost posibilă
organizarea a unui număr de 17 programe, însumând 190 participanţi) situaţia organizării
şi participării la programele de instruire profesionale se află într-o scădere substanţială,
respectiv de aproximativ jumătate în ceea ce priveşte numărul de acţiuni organizate şi de
cca. 3,4 ori în ceea ce priveşte numărul de persoane instruite, fapt despre care se
apreciază că este de natură să aibe un impact negativ asupra vitezei de acomodare şi de
familiarizare a salariaţilor noi cu mediul de lucru, fiind recunoscut că activităţile de instuire
şi de perfecţionare profesională se constituie inclusiv ca un instrument de stimulare a
relaţiilor interpersonale, prin intermediul căruia se favorizează cunoaşterea reciprocă,
comunicarea şi lucrul în echipă.
Situaţia privind participările la programe de perfecţionare profesională este prezentată
sintetic în cadrul anexei nr. 3.

1.3.3. Promovarea cadrului legislativ prin acţiuni/sesiuni de informare
şi cursuri de instruire.
În raport cu funcţia de iniţiere sau susţinere a proiectelor ori acţiunilor de instruire a
personalului implicat în activităţi specifice achiziţiilor publice la nivelul autorităţilor
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contractante, în cursul anului 2008 au fost susţinute de către angajţi ai A.N.R.M.A.P. un
număr de 13 astfel de acţiuni, totalizând aproape 1000 de participanţi.
Dintre partenerii instituţionali ai A.N.R.M.A.P., cu ajutorul cărora au fost organizate
acţiunile menţionate, au făcut parte: Camera de Comerţ şi Industrie a României, Agenţia
Română pentru Conservarea Energiei, Comisia Europeană prin programul TAIEX, în
colaborare cu Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Ministerul Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Lanse, Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, Ministerul
Internelor şi Reformei Administrative, Oficiul pentru Plăţi şi Contractare PHARE, Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul
Apărării Naţionale şi Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.
Din punctul de vedere al numărului de acţiuni susţinute comparativ cu situaţia din anul
precendent, se observă că acesta este în scădere, fapt care se încadrează în tendinţa de
descreştere înregistrată încă din anul 2007 (25 acţiuni susţinute, peste 1200 participanţi)
în raport cu situaţia din 2006 (125 acţiuni susţinute, peste 4000 de participanţi), odată cu
diminuarea interesului autorităţilor contractante şi a participanţilor la aceste acţiuni pentru
dobândirea cunoştinţelor de bază privind modificarea cadrului legislativ implementat în
cursul anului 2006, concomitent cu reorientarea acestora către acţiuni şi activiăţi de
perfecţionare avansate, în cursul cărora participanţii pot găsi soluţii şi răspunsuri la
problemele întâlnite în activitatea lor curentă.

1.3.4. Consilierea metodologică cu rol de suport în aplicarea corectă a
legislaţiei.
Din punctul de vedere al activităţii de acordare a îndrumării metodologice a autorităţilor
contractante şi operatorilor economici privind legislaţia şi bunelele practici în aplicarea
procedurilor de achiziţie publică, acest tip de activitate s-a realizat, în prinicpal în
următoarele moduri:
-

formularea de răspunsuri la întrebările transmise prin poştă de către autorităţile
contractante/operatorii economici;

-

formularea de răspunsuri la întrebările transmise prin e-mail de către autorităţile
contractante/operatorii economici;

-

furnizarea răspunsurilor la întrebări specifcie prin intermediul telefonului;

-

acordarea îndrumării metodologice prin oranizarea de întâlniri la sediul
A.N.R.M.A.P..

În cadrul direcţiei generale politici şi reglementare, în cursul anului 2008 au fost elaborate
un număr de 1.956 puncte de vedere în legătură cu solicitările de clarificări privind unele
aspecte legislative în domeniu, care au fost transmise prin poştă de către autorităţile
14
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contractante/operatorii economici, situaţie aflată în creştere cu 15% faţă de volumul de
activitate al direcţiei din anul precedent, când au fost emise un număr de 1.673 puncte de
vedere.
Principalele solicitări au vizat aceleaşi teme de interes ca în cursul anului trecut, dintre
care enumerăm: modul de aplicare al criteriilor de calificare/selecţie, identificarea
fondurilor - condiţie esenţială pentru iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, condiţiile în care este acceptată modificarea unor prevederi din cadrul
ofertelor, modalităţile de ajustare a preţurilor propuse prin oferta financiară, procedura
privind numirea membrilor în cadrul comisiei de evaluare şi distribuţia de atribuţii şi
responsabilităţi între aceştia, condiţiile în care valoarea contractului poate fi suplimentată
prin încheierea de acte adiţionale.
Ca urmare a constatării unei creşteri semnificative a activităţii de interpretare legislativă
în raport cu situaţia înregistrată în anul precedent, s-a iniţiat în cursul celui de-al 3-lea
trimestru al anului 2008 procesul de elaborare a proiectului de modificare a hotărârii
Guvernului nr. 925/2996 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006, proces despre care
se estimează că va fi finalizat în cursul anului 2009, odată cu aprobarea proiectului
respectiv.
Pe lângă cele evidenţiate mai sus, activitatea de îndrumare metodologică şi consultanţă
de specialitate a fost
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507
498 502
505
500
450
a formula răspunsuri la
428
431
400
întrebările transmise de
către
autorităţile
300
contractante/operatorii
200
economici prin intermediul
100
poştei
electronice,
la
0
Ian
Feb
Mar
Apr
Mai
Iun
Iul
August Sept
Oct
Nov
Dec
adresa
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şi
furnizarea
răspunsurilor la întrebările
Fig. nr. 1. – SituaŃia răspunsurilor
specifice prin intermediul
transmise la solicitările prin e-mail în 2008
telefonului, la numere de
telefon dedicate.
Din punctul de vedere al acestor activităţi, în anul 2008 au fost formulate şi transmise
prin e-mail un număr de 6.923 răspunsuri şi au fost preluate un număr de 4.010 apeluri
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telefonice prin care s-a oferit solicitanţilor informaţii, lămuriri şi răspunsuri la întrebările şi
problemele ridicate.
În ceea ce priveşte furnizarea răspunsurilor prin intermediul e-mail-ului, în anul 2008
activitatea a crescut cu aproximativ 23% faţă de nivelul înregistrat în anul 2007 (5.312
solicitări), fapt care poate fi explicat prin preferinţa autorităţilor contractante/operatorilor
economici de a obţine un răspuns informal rapid la problemele care necesită o rezolvare
urgentă.

Evoluţia solicitărilor de îndrumare metodologică
telefonică în anul 2008
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se

Nu în ultimul rând, activitatea de
Perioada
consiliere metodologică a fost
desfăşurată
prin
intermediul
Fig. nr. 2. – SituaŃia răspunsurilor
organizării de întâlniri la sediul
furnizate prin intermediul telefonului
A.N.R.M.A.P., în măsura în care
autorităţile contractante au solicitat acest lucru. Astfel, în cursul anului 2008 au fost
acordate în medie un număr de 1 consultaţie/zi, cifră care este de natură să confirme
tendinţa descrescătoare înregistrată în anul 2007 (când au fost acorate în medie 3
consultaţii/zi) comparativ cu situaţia din anul 2006 (când au fost acorate în medie 5
consultaţii/zi).

1.3.5. Elaborarea de instrumente operaţionale în procesul de achiziţie
publică.
Scopul instrumentelor operaţionale este reprezentat de găsirea de soluţii pentru
problemele curente. Instrumentele operaţionale sunt dezvoltate la nivelul direcţiei
generale analize şi dezvoltare operaţională, fiind rezultatul activităţii de elaborare a unor
documente standard şi modele de lucru, a formularor specifice de aplicare pentru
diferitele proceduri de achizitie publică, a clauzelor contractuale specifice pentru produse,
lucrări si servicii, material informative etc. şi care sunt materializate în broşuri, ghiduri,
manuale operaţionale, cataloage şi, nu în ultimul rând, suporturi de curs.
Astfel, în continuarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului PHARE de care a
beneficiat A.N.R.M.A.P. în perioada ianuarie – noiembrie 2007 (RO 2004/8016772.03.01.02.05 „Întărirea capacităţii administrative şi manageriale pentru o
implementare eficientă a legislaţiei privind achiziţiile publice”), în urma căruia au rezultat
16
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instrumente operaţionale cum ar fi: broşura “Codul de conduită etică în achiziţii publice”,
“Ghidul de soluţionare a contestaţiilor” şi “Manualul de Training”, în cursul anului 2008
au fost iniţiate o serie de proiecte care vor fi materializate cel mai probabil începând cu
anul 2009, sub forma de instrumente operaţionale care vor fi promovate de către
A.N.R.M.A.P..
Dintre acestea enumerăm:
•

Manualul opraţional pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice - Volumul I;

•

Ghidul pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii;

•

Ghidul privind promovarea achiziţiilor publice verzi;

•

Compendiu de speţe de la Curtea Europeană de Justiţie;

•

Suporturi de curs folosite la instruirea personalului implicat în activităţi specifice
achiziţiilor publice la nivelul autorităţilor contractante.

1.3.6. Supravegherea şi monitorizarea modului de atribuire a
contractelor de achiziţie publică.
În vederea îndeplinirii uneia dintre cele mai importante funcţii ale sale, Autoritatea
Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a procedat în cursul
anului 2008, prin direcţia generală supraveghere, monitorizare şi evaluare la:
-

Monitorizarea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu rol de
suport pentru desfăşurarea activităţilor specifice din cadrul A.N.R.M.A.P.;

-

supravegherea modului de atribuire a contracteor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii.
1.3.6.1. Funcţia de monitorizare a modului de atribuire a
contractelor de achiziţie publică

În raport cu funcţia de monitorizare a modului de atribuire a contractelor de achiziţie
publică, în cursul anului 2008 au fost desfăşurate mai multe tipuri de activităţi, după cum
urmează:
- Verificarea/validarea anunţurilor transmise spre publicare în Sisitemul Electronic
de Achiziţii Publice (S.E.A.P.);
- Monitorizarea îndeplinirii de către autorităţile contractante a deciziilor emise de
către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.);
- Monitorizarea avizelor consultative transmise de către
Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (U.C.V.A.P.);

Unitatea
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- Monitorizarea
contractante;

documentelor

constatatoare

transmise

de

către

autorităţile

- Monitorizarea rapoartelor transmise de către autorităţile contractante privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică pe anul 2007, având data scadentă
pentru raportare la 31.03.2008;
- Alte activiăţi cu rol de suport pentru desfăşurarea activităţilor specifice din cadrul
A.N.R.M.A.P.
În ceea ce priveşte verificarea/validarea anunţurilor de intenţie, participare şi de atribuire,
în cursul anului 2008 au fost verificate un număr de 50.462 de anunţuri, din care 32.829
au fost validate în vederea publicării şi un număr de 17.633 au fost respinse, acestea din
urmă conţinând erori/omisiuni de completare. Procentul de validare al anunţurilor
transmise spre publicare în S.E.A.P. în cursul anului 2008 a fost caluclat la 65,06%.
Tip anunt

Verificate

Anunturi de intentie

4.548

3.582

966

72

33

39

20.073

11.232

8.841

8.697

6.242

2.455

Concurs de solutii

37

19

18

Erate concurs de solutii

34

21

13

Anunturi de concesiune

256

95

161

85

35

40

16.011

11.247

4.764

651

317

334

Erate anunturi de intentie
Anunturi de participare
Erate anunturi de participare

Erate anunturi de concesiune
Anunturi de atribuire
Erate anunturi de atribuire
TOTAL

50.462

Validate

Respinse

32.829

17.633

Tabelul nr. 2. – SituaŃia verficării/validării anunŃurilor
transmise spre publicare în S.E.A.P.

Având în vedere prevederile art. 278 alin. (4) din O.U.G. nr. 34/2006, în cursul anului
2008 s-a înregistrat următoarea situaţie în ceea ce priveşte monitorizarea îndeplinirii
măsurilor dispuse prin deciziile transmise de C.N.S.C.:
Nr.
crt.
1.

18

Indicatori
Decizii transmise de C.N.S.C. la data de
19.12.2008
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2.
3.

4.

5.

Solicitări privind îndeplinirea măsurilor de
remediere transmise către A.N.R.M.A.P.
autorităţilor contractante
Răspunsurile primite din partea autorităţilor
contractante
Decizii C.N.S.C. care au fost îndeplinite

2041
(aferente la 1988
decizii)
1251
(aferente la 1130
de decizii)
830

Decizii C.N.S.C., propuse pentru supraveghere, din
care:
- nu au fost îndeplinite măsurile de remediere,
din care care este invocată lipsa fondurilor
- au fost îndeplinite, dar s-a depăşit termenul de
remediere
- s-au încălcat prevederile art. 205
- nu au transmis erate sau anunţul de atribuire

61
32
13
20
5
4

Tabelul nr. 3. – SituaŃia monitorizării măsurilor de remediere dispuse
prin deciziile transmise de către C.N.S.C.

În ceea ce priveşte monitorizarea documentelor transmise de către U.C.V.A.P., în anul
2008 au fost înregistrate un număr de 179 de adrese şi documente, din care 106 au
reprezentat avize consultative.
Situaţia procedurilor verificate de către
U.C.V.A.P. în cursul anuli 2008

Situaţia procedurilor verificate de către
U.C.V.A.P. în cursul anuli 2007
•

3.754 de proceduri verificate (la nivel central
ş local);

•

3.169 de proceduri verificate (la nivel central
ş local);

•

1.322 note intermediare emise (reprezentând
totalitatea
neconformităţilor
procedurale
constatate);

•

2.175 note intermediare emise (reprezentând
totalitatea
neconformităţilor
procedurale
constatate);

•

61
de
avize
consultative
emise
(corespunzătoare
notelor
intermediare
neremediate din totalul notelor intermediare
emise).

•

137
de
avize
consultative
emise
(corespunzătoare
notelor
intermediare
neremediate din totalul notelor intermediare
emise).

Este de precizat faptul că A.N.R.M.A.P. a solicitat autorităţilor contractante clarificări cu
privire la deciziile adoptate privind dispunerea de măsuri corective în raport cu
constatările referitoare la încălcarea aspectelor legislative pentru care au fost emise avize
consultative de către U.C.V.A.P., în 61 de cazuri fiind transmise răspunsuri iar în 20
cazuri nefiind transmise răspunsurile solicitate, în timp ce pentru un număr de 11 avize
consultative clarificările au fost transmise din proprie iniţiativă de către autorităţile
contractante, iar în cazul a 14 avize răspunsul fiind transmis de către autorităţile
contractante prin intermediul U.C.V.A.P.. Astfel, comparativ cu situaţia din 2007, în care
numai un număr de 35 de autorităţi contractante dintr-un total de 61 de avize consultative
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emise de către U.C.V.A.P. a transmis către A.N.R.M.A.P. deciziile luate privind
dispunerea de măsuri corective, în anul 2008 situaţia s-a imbunătăţit semnificativ, lipsa
răspunsurilor din partea autorităţilor contractante corespunzând pentru aproximativ 19%
din cazuri.

În materie de monitorizare a documentelor constatatoare, la sfârşitul anului 2008
A.N.R.M.A.P. a înregistrat în baza sa de date un număr de 53.829 de documente
constatatoare (din care 41.629 aferente contractelor din anul 2007 si 12.200 aferente
contractelor din anul 2008), care au fost transmise acesteia de către autorităţile
contractante cu privire la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către operatorii
economici cărora le-au fost atribuite contracte de achiziţie publică, în conformitate cu art.
361 din H.G. nr. 925/2006.
Dintre acestea, până la sfârşitul anului au fost procesate un număr de 10.398 documente
constatatoare, din care 9.675 pozitive şi 723 negative, care fac referire la neîndeplinirea
sau îndeplinirea în mod defectuos a obligaţiilor contractuale asumate de către
contractanţi.

Cu referire la monitorizarea rapoartelor transmise de către autorităţile contractante privind
atribuirea contractelor de achiziţie
9,352
publică pe anul 2007, prin fax, poştă
4,752
sau
pe
e-mail
la
adresa
10,000
monitorizare@anrmap.ro,
potrivit
prevederilor art. 99 alin. (2) din H.G.
5,000
nr. 925/2006, având obligaţia de
0
raportare la 31.03.2008, se observă
Nr. total autoritati contractante
următoarea situaţie: dintr-un total de
Nr. Autoritati contractante ce au efectuat raportarea
9.352
autorităţi
contractante
înregistrate în S.E.A.P. la data de
31.12.2007, numai un număr de
Fig. nr. 3. – SituaŃia transmiterii rapoartelor
privind
atribuirea contractelor pe anul 2008
4.752 au îndeplinit obligaţia de
raportare. Astfel, deşi situaţia pe
anul 2007 este de aproximativ două ori mai bună decât cea înregistrată în cursul anului
2006 (când au fost transmise A.N.R.M.A.P. numai un număr de 2.093 de rapoarte), un
procent de 49,19% autorităţi contractante încă încalcă prevederile art. art. 99 alin. (2) din
H.G. nr. 925/2006, în timp ce 50,81% din totalul acestora a transmis raportarea în
conformitate cu obligaţiile legale ce le revin.
Pentru a corecta situaţia observată, A.N.R.M.A.P. a luat măsuri în sensul introducerii
posibilităţii de completare on-line, în cadrul S.E.A.P., a rapoartelor privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică pe anul 2008, având obligaţia de raportare la 31.03.2009.
20
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În ceea ce priveşte valoarea totală a contractelor de furnizare, prestare servicii şi execuţie
de lucrări, încheiate în anul 2007, în urma definitivării procesului de monitorizare a
acestora desfăşurat în anul 2008, situaţia se prezintă după cum urmează:
Valoare contracte

Produse

Servicii

11.123.052.201
Lei
3.685.802.596
Euro

50.244.569.006
Lei
13.261.287.387
Euro

Lucrări

6.368.284.083
Lei
1.809.143.791
Euro

32.753.232.722
Lei
7.766.341.000
Euro

Tabelul nr. 4. – SituaŃia valorică a contractelor încheiate în anul 2007

Topul contractelor după valoarea în Lei

40,000,000,000
30,000,000,000
20,000,000,000
10,000,000,000
0

32,753,232,722
11,123,052,201
6,368,284,083
Valoare fara TVA (lei)

Lucrari

Produse

Servicii

Fig. nr. 4. – SituaŃia comparativă a contractelor
atribuite în cursul anului 2007

Procedură de atribuire
aplicată

Produse

Număr contracte atribuite
Servicii
Lucrări

Licitaţie deschisă

21.906

3.178.208

568.022

Licitaţie restrânsă

118

332

26

Dialog competitiv

8

64

3

315

257

196

7.395

5.730

2.609

78.810

12.387

14.446

Negociere cu publicarea
unui anunţ de participare
Negociere fără
publicarea unui anunţ de
participare
Cerere de oferte
Total nr. contracte

108.552

3.196.978

585.302

Tabelul nr. 5. – SituaŃia contractelor încheiate în anul 2007,
pe tipuri de procedură de atribuire aplicată
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Cu referire la promovarea activităţilor cu rol de suport pentru desfăşurarea activităţilor
specifice din cadrul A.N.R.M.A.P.:
-

în luna martie 2008, ca urmare a semnalării unei situaţii deficitare privind
respectarea regulilor de publicitate, respectiv existenţa unui procent foarte mic de
anunţuri de atribuire publicate în S.E.A.P. comparativ cu anunţurile de participare
publicate, au fost selectate pentru supraveghere primele 32 de autorităţi
contractante care au înregistrat cea mai mică rată de publicare a anunţurilor de
atribuire în S.E.A.P.
În cadrul acestei acţiuni de supravegehre au fost verificate cauzele nepublicării
anunţurilor de atribuire la un număr de 1.638 proceduri lansate prin publicarea
unor anunţuri de participare;

-

în perioada august-octombrie 2008, împreună cu direcţia generală politici şi
reglementare, s-au efectuat lucrările premergătoare întocmirii şi transmiterii la
Comisia Europeana a Raportului statistic pe anul 2007 conform Directivelor
2004/17/CE şi 2004/18/CE;

-

în luna septembrie 2008, urmare a semnalării apariţiei cu o frecvenţă relativ mare
în anunţurile de participare transmise spre publicare în vederea iniţierii procedurilor
de atribuire a contractelor de servicii (în special cele privind prestaţiile intelectuale)
a unor factori de evaluare restrictivi cu privire la experienţa experţilor/personalului
de specialitate, s-a procedat la monitorizarea şi supravegherea a unui număr de
61 de autorităţi contractante, însumând proceduri cu o valoare estimată de
aproximativ 68 mil. Euro;

-

în lunile septembrie - octombrie 2008, ca urmare a semnalării faptului că din totalul
de 9.352 autorităţi contractante înscrise în SEAP la 31.12.2007 numai un număr
de 3.440 dintre acestea au transmis către A.N.R.M.A.P. raportul privind atribuirea
contractelor pe anul 2007, precum şi datorită existenţei unui număr mare de
autorităţi contractante care nu figurau în baza de date constituită la nivelul
ANRMAP conţinând documentele constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor
contractuale de către operatorii economici şi, totodată, având în vedere faptul că
rata de publicare a anunţurilor de atribuire nu se ridicase încă la un nivel
satisfăcător, fiind identificate autorităţi contractante care încă ignorau termenul de
48 zile de la atribuirea unui contract de achiziţie publică pentru publicarea
anunţurilor de atribuire, deşi în primăvara anului 2008 s-a desfăşurat acţiunea de
supravegehre având ca obiect publicarea anunţurilor de atribuire, pe baza
informaţiilor disponibile în urma monitorizării s-a declanşat o nouă acţiune amplă
de supraveghere, care a vizat rectificarea situaţiilor înregistrate.
În urma acestei acţiuni au fost verificate un număr de 565 de autorităţi
contractante. Datorită verificărilor şi sancţiunilor aplicate, constând în principal în
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avertismente, rata de publicare în S.E.A.P. a anunţurilor de atribuire a crescut de
la 40% la 82%, aspect confirmat la Reuniunea Grupului de lucru al Comisiei
Europene pe domeniul economic si statistic, care s-a desfăşurat la Bruxelles, în
data de 10 noiembrie 2008.
De asemenea, numărul rapoartelor privind contractele atribuite în anul 2008 a
crescut de la 3.440 la 4.752, în timp ce numărul documentelor constatatoare
transmise către A.N.R.M.A.P. a crescut de la 20.500 la 53.829.
-

datorită numărului ridicat de decizii la care s-au dispus măsuri de remediere şi
care au fost transmise către A.N.R.M.A.P. spre monitorizare în lunile iulie –
octombrie de către C.N.S.C., în luna noiembrie 2008 s-a procedat la transmiterea
unui număr de 830 de adrese către autorităţile contractante în vederea comunicării
de către acestea a dovezilor de îndeplinire a măsurilor de remediere dispuse.
1.3.6.2. Funcţia de supravegehre a modului de atribuire a
contractelor de achiziţie publică

Exercitarea funcţiei de supraveghere a fost desfăşurată de personalul din cadrul direcţiei
generale de supraveghere, monitorizare şi evaluare, în baza Ordinului preşedintelui
ANRMAP nr. 11/2007 şi, ulterior, în baza Ordinului nr.113/2008, care relglementează
modul de derulare a unei proceduri de supraveghere a modului de atribuire a contractelor
de achiziţie publică, respectiv:
-

etapele premergătoare procedurii de supraveghere;

-

modul de întocmire a procesului verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiilor;

-

modul întocmirii notelor/rapoartelor de control.

În exercitarea funcţiei de supraveghere a achiziţiilor publice, activităţile desfăşurate au
avut în vedere:
-

constatarea faptelor prin care se încalcă sau se eludează prevederile legale în
domeniul achiziţiilor publice;

-

sancţionarea faptelor prevăzute de mai sus, în măsura în care acestea constituie
contravenţii;

-

utilizarea măsurilor prin care se pot preveni, stopa sau remedia efectele produse
de încălcarea sau eludarea prevederilor legale în organizarea procedurilor de
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, altele decât aplicarea de
sancţiuni.

Astfel, în cursul anului 2008 au fost desfăşurate acţiuni de supravegehere fiind incluse în
planurile lunare de supraveghere, aprobate de conducerea instituţiei:
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1. Sesizările primite de la terţi, care au vizat:
-

Procedurile de atribuire selectate în condiţiile legii de către U.C.V.A.P. pentru
verificare şi în cazul cărora au fost emise avize consultative;

-

Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în cazul unor sesizări
ale CNSC;

-

Modul de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în urma solicitărilor organelor
cu atribuţii de cercetare penală (cum ar fi parchete, poliţie etc.);

-

Modul de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în urma solicitărilor organelor
cu atribuţii de control (Departamentul de Control al Guvernului, Prefecturi, Curtea
de Conturi, compartimente de audit intern);

-

Modul de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în urma unor sesizari din
partea terţilor, persoane fizice şi juridice, altele decât cele de la punctele
precedente (inclusiv mass-media).

2. Acţiunile tematice de supravegehere, ca urmare a informaţiilor primite de la
compartimentul de specialitate cu atribuţii în domeniul monitorizarii şi evaluării.
Acţiunile tematice au vizat, în prinicipal:
-

Respectarea regulilor de publicitate, respectiv transmiterea anunţurilor de atribuire
aferente contractelor de achiziţie publică încheiate de autorităţile contractante;

-

Transmiterea rapoartelor anuale şi a documentelor constatatoare de către
autorităţile contractante;

-

Alte aspecte decât cele menţionate mai sus privind modul de atribuire a unor
contracte de achiziţie publică, sesizate de compartimentul de specialitate cu
atribuţii în domeniul monitorizării şi evaluării, care au condus la demarerea unor
acţiuni de supravegehere ca urmare a sesizării din oficiu.

Referitor la personalul din cadrul compartimentului de specialitate cu atribuţii privind
activitatea de supraveghere a modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică,
numărul de agenţi constatatori în anul 2008 a fost crescut prin ocuparea unor posturi
vacante, de la 12 posturi cât au fost disponibile în anul 2007 la 14 posturi.
Numărul de sesizări de la terţi repartizate compartimentului de specialitate a fost 310, din
care, în cazul a 108 sesizări nu a fost necesară declanşarea unei acţiuni de
supraveghere, acestea fiind soluţionate potrivit prebederilor O.G. nr. 27/2001 privind
soluţionarea petiţiilor.
Activitatea de supraveghere s-a concretizat prin încheierea unui număr de 214 rapoarte
de control. Dintre acestea un număr de 202 rapoarte de control au fost încheiate ca
urmare a sesizărilor unor teţi sau a seesizării din oficiu, în timp ce un număr de 12
rapoarte de control au fost încheiate ca urmare a desfăşurarăii unor acţiuni tematice.
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Acţiunile de supraveghere efectuate în cursul anului 2008, fac referire la verificarea ununi
număr de de 2227 proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Aceasta
se datorează faptului că sesizările, în special cele venite din partea instituţiilor cu atribuţii
de control, nu au vizat o singură procedură de atribuire, ci mai multe contracte încheiate
de anumite autorităţi contractante într-o perioadă dată.
Totodată, se subliniază faptul că soluţionarea unei sesizări nu implică numai întocmirea
notelor de informare şi a raportului de control, în subsidiar fiind necesară întocmirea unei
serii de acte procedurale pentru obţinerea informaţiilor complete şi corecte privitoare la
procedura care face obiectul supravegherii, precum şi notificările prin care se comunică
petenţilor modul de rezolvare a sesizării.
Din punctul de vedere al sancţiunilor aplicate, în cursul anului 2008 s-au încheiat un
număr de 100 de procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, dintre
care în cazul a 33 procese-verbale sancţiunea aplicată a fost avertismentul scris, iar în
cazul celorlalte 67 procese-verbale sancţiunea aplicată a fost amenda contravenţională,
valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 1.855.000 lei.
Într-un număr de 16 cazuri s-a aplicat avertismentul verbal, în conformitate cu
prevederile O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic a contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.
În ceea ce priveşte volumul activităţii de supraveghere a modului de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, se observă că acesta a suferit o dublare faţă de nivelul
înregistrat în anul 2007 din punctul de vedere al procedurilor verificate (în 2007 fiind
verificate un număr de 1029 de proceduri de atribuire) şi o creştere cu 40% în ceea ce
priveşte numărul total de procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
încheiate (în anul precedent fiind închietate un număr de 59 de procese-verbale).
În materie de volum al amenzilor aplicate, creşterea acestora în anul 2008 comparativ cu
nivelul înregistrat în 2007 este de peste 450%, situaţie care se datoreză, în principal,
modificării pragurilor amenzilor prin ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2007 de
modificare şi completare a O.U.G. nr. 34/2006, act normativ intrat în vigoare în luna
octombrie 2007, prin care s-au majorat sancţiunile contravenţionale după cum urmează:
pragul minim a fost crescut de la 5.000 lei la 10.000 lei iar pragul maxim s-a majorat de la
10.000 lei la 100.000 lei.
Situaţia privind sancţiunile contravenţionale aplicate de către A.N.R.M.A.P. în anul 2008,
este prezentată sintetic în cadrul anexei nr. 4.
Precizăm că, A.N.R.M.A.P. a procedat, în unele cazuri în care
s-au constatat
elemente/fapte care excedeau limitele de competenţă conferite A.N.R.M.A.P. prin actele
normative în vigoare, şi la sesizarea unor organe competente ale statului, ca o măsură
complementară aplicării de sancţiuni contravenţionale.
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Totodată, pe langă aceste măsuri, în cadrul rapoartelor de control, A.N.R.M.A.P. a făcut
recomandări şi propuneri privind aplicarea procedurilor de atribuire care au constat în
special în:
-

Modul de întocmire a notelor privind valoarea estimată a contractelor de achiziţie
publică;

-

Obligativitatea întocmirii notelor justificative privind alegerea procedurii;

-

Obligativitatea întocmirii notelor justificative privind stabilirea ponderii factorilor de
evaluare, în cazul în care a fost ales drept criteriu de atribuire oferta cea mai
avantajoasă din punct de vedere economic;

-

Întocmirea programului anual al achiziţiilor publice;

-

Numirea persoanei responsabile de atribuirea contractului;

-

Numirea ca preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor a persoanei
responsabile pentru atribuirea contractului;

-

Respectarea termenelor de transmitere a Rapoartelor anuale şi a documentelor
constatatoare;

-

Transmiterea eratelor ori de câte ori autoritatea contractantă a procedat la
anularea unei proceduri de atribuire.

1.3.7. Reprezentarea României în cadrul evenimentelor organizate la
nivel european.
În vederea stabilirii şi menţinerii relaţiilor directe din domeniul său de activitate cu
instituţiile Uniunii Europene, cu alte instituţii europene sau internaţionale, cu instituţiile
corespondente din statele membre sau nemembre ale Uniunii Europene, în cursul anului
2008 A.N.R.M.A.P. a procedat la reprezentarea României în cadrul unor serii de reuniuni,
comitete consultative, grupuri de lucru, conferinţe, seminarii şi reţele de comunicare.
Referitor la acestea, este de precizat faptul că, A.N.R.M.A.P. a acordat o atenţie
deosebită asigurării unui canal permanent de comunicare şi a legăturilor operaţionale cu
serviciile tehnice specializate ale Comisiei Europene, instituţia fiind prezentă, prin
delegaţii săi, la toate reuniunile şi întrunirile în cadrul cărora s-a impus participarea ei,
fapt care a permis îndeplinirea obiectivului propus în acest sens pentru anul 2008.
Enumerăm în cele ce urmează principalele reuniuni din străinătate la care a fost
asigurată participarea A.N.R.M.A.P.:
-
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-

Reuniunile Grupului de lucru al Consiliului Uniunii Europene pe domeniul
Achiziţiilor Publice, în vederea promovării directivei de achiziţii în domeniul
securităţii şi apărării;

-

Reuniunile Grupului de lucru privind statistica în domeniul achiziţiilor publice, din
cadrul Comitetului consultativ pentru contracte publice;

-

Reuniunile Grupului de lucru privind achiziţiile electronice, din cadrul Comitetului
consultativ pentru contracte publice;

-

Workshop-ul organizat de Europe INNOVA cu tematica "Better Purchasing results
by using standards";

-

Reuniunea experţilor pe achizitii publice verzi;

-

Consultările informale privind revizuirea Acordului încheiat sub egida Organizaţiei
Mondiale a Comerţului (O.M.C. – W.T.O.) privind achiziţiile publice (Government
Procurement Agreement – G.P.A.).

Prezenţa la nivel european este prezentată sintetic în anexa nr. 5.
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2.

Bugetul.
Bugetul rectificat al A.N,R.M.A.P., aferent anului 2008, a fost de: 9.209.000 Lei RON
şi a fost distribuit după cum urmează:
 Prevedere bugetară pentru Cheltuieli curente: 9.177.000 Lei,
din care:
-

Cheltuielile de personal: 7.367.000 Lei.

- Bunuri şi servicii: 1.810.000 Lei.
 Prevedere bugetară pentru Cheltuieli de capital: 32.000 Lei.
Plăţile pentru achiziţii s-au ridicat la valoarea de 1.191.210 Lei.
Bugetul detaliat pe titluri şi capitole bugetare este prezentat în cadrul Anexei nr. 6.
Lista furnizorilor şi tipurile de contracte încheiate de A.N.R.M.A.P. în cursul anului 2008
este prezentată în detaliu în cadrul Anexei nr. 7.
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3.

Anexe

În cele ce urmează sunt prezentate anexele la prezentul raport de activitate:

Anexa nr. 1 -

Structura organizatorică a A.N.R.M.A.P. şi personalul aferent
acesteia.

Anexa nr. 2 -

1tatul de funcţii al A.N.R.M.A.P. la 31 decembrie 2008.

Anexa nr. 3 -

Situaţia privind participările la programe de perfecţionare
profesională.

Anexa nr. 4 -

Situaţia privind sancţiunile contravenţionale aplicate de către
A.N.R.M.A.P. în cursul anului 2008.

Anexa nr. 5 -

Graficul şi obiectivele deplasărilor în străinătate.

Anexa nr. 6 -

Bugetul aferent anului 2008.

Anexa nr. 7 -

Lista furnizorilor şi tipurile de contracte încheiate în anul 2008.

Anexa nr. 8 -

Lista documentelor de interes public şi lista documentelor
gestionate potrivit legii.

Anexa nr. 9 -

Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public.

Anexa nr. 10 -

Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică.

Anexa nr. 11 -

Lista de adrese şi contacte.

AUTORITATEA AŢIO ALĂ PE TRU REGLEME TAREA ŞI
MO ITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE

29

2008 RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE
ANEXA NR. 1

Structura organizatorică a A.N.R.M.A.P. şi personalul aferent acesteia
PRE>EDINTE *
Departamentul strategii şi
comunicare
1 D + 3 E + 1 E****

Compartimentul strategii
şi afaceri europene
2 E + 1 E****

Compartimentul
audit intern
1E

Compartimentul juridic
3E

Compartimentul relaţii cu
publicul
1E

Cabinet Preşedinte
1D+1E

VICEPRE>EDINTE **
Secretar General ***

Legendă
*
**
***
****

30

Secretar de stat
Subsecretar de stat
Înalt funcţionar public
Post obţinut prin redistribuire de la Cancelaria Primului - Ministru

DG
DGA
D
SS

Director general
Director general adjunct
Director
Lef serviciu
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SB
E

Lef birou
Fucţie de execuţie

Compartimentul
achiziţii publice
2E

Serviciul resurse
umane
1 SS + 4 E

1 SS + 6 E

Direcţia economico –
administrativă
1 D + 3 SS + 17 E

Serviciul administrativ

Biroul consultaţii
tehnice
1 SB + 4 E

Direcţia analize şi
instruire
1D+8E

Direcţia generală analize şi
dezvoltare operaţională
1 DG + 1 D + 1 SB + 12 E

Serviciul financiar contabilitate
1 SS + 5 E

Direcţia generală politici şi
reglementare
1 DG + 1 DGA + 14 E

Direcţia monitorizare
si evaluare
1D + 16 E

Compartimentul
supraveghere
15 E

Direcţia generală supraveghere,
monitorizare şi evaluare
1 DG + 1 D + 31 E
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ANEXA NR. 2

>tatul de funcţii al A.N.R.M.A.P.
la 31 decembrie 2008

Demnitar
/
Înalt
funcţion
ar public

de conducere

de execuţie/
nivel de
salarizare

Grad
profesional

de
conducere

de
execuţie

Treaptă
profesională

Nivelul
studiilor

Postul
(ocupat/vacant)

Treapta
de
salarizare

Nivelul
studiilor

Nr.
crt.

Funcţie contractuală
Clasa

Funcţia publică

Nivelul de
salarizare

PRELEDINTE

1

OCUPAT

Demnitar/
secretar
de stat

6691

Demnitar/
subsecretar de stat

5648

VICEPRELEDINTE

2

OCUPAT
SECRETAR
GENERAL

3

OCUPAT

Înalt
funcţionar
public

S

4421

CABINET PRE>EDINTE
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DIRECTOR DE
CABINET

4

OCUPAT

5

OCUPAT

director
de
cabinet

Consilier
Consilier
personal

S

2769

S

2769

Consilier

S

2769

consilier
consilier de
afa. europ.

S

2769

S

3232

consilier

S

2769

DEPARTAMENTUL STRATEGII >I COMUNICARE
DIRECTOR
6

OCUPAT

director

COMPARTIMENTUL STRATEGII >I AFACERI
EUROPENE
7

OCUPAT

8

OCUPAT

COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL
9

OCUPAT

DIRECŢIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE, MONITORIZARE SI EVALUARE
DIRECTOR GENERAL
10

OCUPAT

director
general

consilier

I
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superior

1

S

2767
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COMPARTIMENTUL SUPRAVEGHERE
11
12
13
14

OCUPAT

expert

I

asistent

3

S

1151

OCUPAT

expert

I

asistent

3

S

1151

OCUPAT

consilier

I

superior

3

S

2489

OCUPAT

Consilier

VACANT

17
18
19
20
21
22
23

2769

I

principal

1

S

2471

OCUPAT

consilier
juridic
consilier

I

superior

2

S

2519

OCUPAT

consilier

I

superior

1

S

2767

OCUPAT

expert

I

principal

2

S

2069

OCUPAT

consilier

I

superior

2

S

2519

OCUPAT

expert

I

principal

2

S

2069

OCUPAT

consilier

I

superior

3

S

2489

OCUPAT

consilier

I

superior

2

S

2519

OCUPAT

consilier

I

superior

3

S

2489

OCUPAT

consilier
juridic
consilier
juridic

I

asistent

2

S

1287

I

superior

3

S

2489

15
16

S

24

VACANT
25
DIRECTIA MONITORIZARE >I EVALUARE
DIRECTOR
26

OCUPAT

27

OCUPAT

director

consilier

I

superior

1

S

2767

consilier

I

superior

3

S

2489
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28

OCUPAT

expert

I

asistent

2

S

1287

29

OCUPAT

expert

I

superior

1

S

2767

30

OCUPAT

I

principal

2

S

2069

31

OCUPAT

expert
consilier
juridic

I

asistent

1

S

1619

32

OCUPAT

expert

I

asistent

2

S

1287

33

OCUPAT

expert

I

asistent

2

S

1287

34

OCUPAT

expert

I

asistent

2

S

1287

35

OCUPAT

expert

I

asistent

2

S

1287

36

OCUPAT

expert

I

principal

2

S

2069

37

OCUPAT

consilier

I

superior

2

S

2519

38

OCUPAT

expert

I

principal

2

S

2069

39

OCUPAT

expert

I

asistent

2

S

1287

40

OCUPAT

consilier

I

superior

1

S

2726

41

OCUPAT

expert

I

principal

1

S

2471

42

OCUPAT

expert

I

principal

1

S

2471

DIRECŢIA GENERALĂ POLITICI >I REGLEMENTARE

43

DIRECTOR GENERAL
OCUPAT

44

OCUPAT

45

OCUPAT

director general consilier

I

superior

1

S

2767

director general consilier
adjunct
expert

I

superior

1

S

2767

I

principal

1

S

2471
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46

OCUPAT

consilier

I

superior

1

S

2767

47

OCUPAT

expert

I

principal

1

S

2471

48

OCUPAT

referent

III

superior

2

M

948

49

OCUPAT

consilier

I

superior

2

S

2519

50

OCUPAT

consilier juridic I

asistent

2

S

1287

51

OCUPAT

consilier

I

superior

2

S

2519

52

OCUPAT

expert

I

asistent

2

S

1287

53

OCUPAT

consilier

I

superior

1

S

2767

54

OCUPAT

expert

I

asistent

2

S

1287

55

OCUPAT

expert

I

principal

1

S

2471

56

OCUPAT

consilier juridic I

asistent

1

S

1619

57

OCUPAT

expert

I

asistent

3

S

1151

58

OCUPAT

expert

I

asistent

2

S

1287

DIRECŢIA GENERALĂ ANALIZE SI DEZVOLTARE OPERATIONALA
DIRECTOR GENERAL
59

VACANT

director
general

consilier

I

superior

1

S

2767

director

consilier

I

superior

1

S

2767

DIRECŢIA ANALIZE >I INSTRUIRE
DIRECTOR
60

OCUPAT
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61

OCUPAT

expert

I

principal

2

S

2069

62

OCUPAT

expert

I

principal

1

S

2471

63

OCUPAT

expert

I

principal

2

S

2069

64

OCUPAT

expert

I

asistent

2

S

1287

65

OCUPAT

referent

III

superior

1

M

1114

66

OCUPAT

I

superior

3

S

2489

67

VACANT

I

principal

3

S

1904

68

VACANT

consilier
consilier
juridic
consilier
juridic

I

asistent

2

S

1287

consilier

I

superior

1

S

2767

BIROUL CONSULTAŢII TEHNICE
>EF BIROU
69

OCUPAT

şef birou

70

OCUPAT

expert

I

asistent

3

S

1151

71

OCUPAT

expert

I

principal

3

S

1904

72

OCUPAT

consilier

I

superior

1

S

2767

73

OCUPAT

consilier

I

superior

2

S

2519

DIRECŢIA ECONOMICO - ADMINISTRATIVĂ
DIRECTOR
74

OCUPAT

director

consilier

I

SERVICIUL RESURSE UMANE
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>EF SERVICIU
75

OCUPAT

şef serviciu

consilier

I

superior

1

S

2767

76

OCUPAT

77

OCUPAT

78

OCUPAT

Consilier

S

2769

79

OCUPAT

Consilier

S

1333

Consilier
expert

I

asistent

3

S

S

2769
1151

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE
>EF SERVICIU
80

OCUPAT

şef serviciu

consilier

I

superior

1

S

2767

81

OCUPAT

Consilier

S

2769

82

OCUPAT

Consilier

S

2769

83

OCUPAT

Consilier

S

2769

84

OCUPAT

Consilier

S

2769

85

OCUPAT

referent

III

superior

2

M

948

consilier

I

superior

1

S

2767

SERVICIUL ADMINISTRATIV
>EF SERVICIU
86

OCUPAT

87

OCUPAT

88

OCUPAT

şef serviciu

consilier

I

superior

2

Lofer

M

933
1110

S

933
2519

89

OCUPAT

Lofer

G,
M

90

OCUPAT

Referent

M
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91

OCUPAT

Lofer

M

933

92

OCUPAT

Lofer

M

933

Consilier

S

2769

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE
93

OCUPAT

94

OCUPAT

expert

I

asistent

3

S

1151

S

2767

COMPARTIMENTUL JURIDIC

95

OCUPAT

96

OCUPAT

97

OCUPAT

consilier
juridic

I

superior

1

Consilier
consilier
Juridic

I

principal

2

S

2769

S

2069

S

2767

COMPARTIMENTUL DE AUDIT
98

VACANT

auditor

I

superior

1

Tabelul nr. 2 – Ştatul de funcŃii al A.N.R.M.A.P.
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ANEXA NR. 3

Situaţia privind participările la programe
de perfecţionare profesională
Nr.
crt.

Perioada cursurilor
(anul 2008)

Cursul

Organizator

1

21- 25 ianuarie

"Dezvoltarea de abilităţi şi practici pentru apariţii în mass media"

2

3-7 martie 2008

"Statalitate şi gândire în stat"

3
4
5
6

Iunie
14-20 iulie
Septembrie 2008
Octombrie - decembrie

7

22-26 septembrie

I.N.A.
Asociaţia Societăţii Academice
“Europa de Mâine”
Euroaptitudini
Gam Pro
British Council
Institutul Diplomatic Român
Asociaţia Societăţii Academice
“Europa de Mâine”

8

03 - 07 septembrie

ECDL - word avansat procesare text
"Expert achiziţii publice"
Curs intensiv limba engleză
Relaţii internaţionale
"National Security, Strategy and Competitiveness Program"
"Implementarea proiectelor finanţate din instrumentele
structurale

I.N.A.

Bucureşti

Nr.
participanţi
2

Bucureşti

1

sediul A.N.R.M.A.P.
Mamaia
Bucureşti
Bucureşti

30
1
1
1

SUA

1

sediul A.N.R.M.A.P.

19

Locaţia

Tabelul nr. 3 – Programele de perfecŃionare profesională urmate de angajaŃii A.N.R.M.A.P.
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ANEXA NR. 4

Situaţia privind sancţiunile contravenţionale
aplicate de către A.N.R.M.A.P. în cursul anului 2008

Sancţiunea
aplicată în
baza art.293
/ Cuantum
sancţiune

Seria şi
numărul
procesului verbal întocmit

Data
începerii
controlului

Data
finalizării
controlului

Obiectul contractului

Valoarea
contractului

Procedura
aplicată

Scurtă descriere a
faptelor ce
constituie
contravenţie

Academia de
Studii Economice
din Bucureşti

Servicii de reparaţii şi
întreţinere calculatoare

2.243.700 lei

Licitaţie
deschisă

Nu s-a transmis
anunţ de atribuire

lit.(e) /
Avertisment

seria AR 00177/
25.07.08

07.07.08

26.07.08

2

Administraţia
Domeniului
Public- sector 5

Verificarea anunţurilor
de atribuire

-

-

Nu s-au respectat
regulile de
transparenţă şi
publicitate

lit.(e) /
Avertisment

seria AR 00169/
28.05.08

14.05.08

29.05.08

3

Administraţia
Domuniului
Public- sector 2

Achiziţie bănci, instalaţii
de iluminat

3.148.141 lei

Negociere
fără
publicare

Alegerea greşită a
procedurii

lit.(c) /
15.000 Lei

seria AR 00315/
29.07.08

22.07.08

05.08.08

4

Administraţia
Lacuri, Parcuri şi
Agrement

Lucrări de dragare şi
colmatare lacuri

9.400.500 lei

Licitaţie
deschisă

Nu s-a transmis
comunicarea privind
rezultatul procedurii
la toţi ofertanţii

lit.(g) /
70.000 Lei

seria AR 00108/
11.04.08

20.02.08

14.04.08

5

Administraţia
Naţională a
Rezervelor de
Stat

Furnizare cartofi, grâu,
motorină, autoturisme

95.623.422,22
lei

Negociere
fără
publicare

Aplicarea unei
proceduri care nu se
justifică

lit.(c) / 5.000
Lei

seria AR 00173/
01.07.08

23.06.08

08.07.08

Nr.
Crt

Nume autoritate
contractantă

1
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Nr.
Crt

Nume autoritate
contractantă

Obiectul contractului

Valoarea
contractului

Procedura
aplicată

Scurtă descriere a
faptelor ce
constituie
contravenţie
Încălcarea regulilor
de elaborare a
specificaţiilor
tehnice, a regulilor
de publicitate,
aplicarea incorectă a
regulilor de
comunicare
Încălcarea regulilor
de elaborare a
specificaţiilor
tehnice, a regulilor
de publicitate,
aplicarea incorectă a
regulilor de
comunicare
A fost încălcat
principiul
tratamentului egal
art.2,alin.(2), lit.(b)

Sancţiunea
aplicată în
baza art.293
/ Cuantum
sancţiune

Seria şi
numărul
procesului verbal întocmit

Data
începerii
controlului

Data
finalizării
controlului

lit.(b), (e),
(g) /
20.000 Lei

seria AR 00255/
17.03.08

30.10.07

11.02.08

lit.(b), (e),
(g) /
10.000 Lei

seria AR 00254/
17.03.08

30.10.07

11.02.08

lit.(l) /
70.000 Lei

seria AR 00106/
16.01.08

18.12.07

21.12.07

6

Administraţia
Naţională de
Îmbunătăţiri
Funciare S.A. judeţ Dolj

Reparaţii şi întreţinere
dig zona Bentu

Nu poate fi
precizată

Negociere
fără
publicare

7

Administraţia
Naţională de
Îmbunătăţiri
Funciare S.A.judeţ Dolj

Reparaţii şi întreţinere
dig zona Bentu

Nu poate fi
precizată

Negociere
fără
publicare

8

Agenţia de Plăţi şi
Intervenţii pentru
Agricultură

Achiziţie autoturisme
pentru activitaţi specifice

7.133.636 lei

Licitaţie
deschisă

9

Agenţia de
Strategii
Guvernamentale

Furnizare produse în
baza dreptului de autor,
servicii spectacole

1.545.342 lei

Negociere
fără
publicare

Nerespectarea
regulilor de
publicitate

lit.(e) /
Avertisment

seria AR 00172/
19.06.08

05.08.08

22.08.08

10

Agenţia pentru
Plăţi şi Intervenţii
pentru Agricultură

Furnizare hărtie copiator
şi toner

3.765.416 lei

Negociere
fără
publicare

Procedură aplicată
în alte circumstanţe
decât cele prevăzute
de OUG 34/2006

lit.(c) /
10.000 Lei

seria AR 00175/
04.07.08

23.06.08

10.07.08
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Procedura
aplicată

Sancţiunea
aplicată în
baza art.293
/ Cuantum
sancţiune

Seria şi
numărul
procesului verbal întocmit

Data
începerii
controlului

Data
finalizării
controlului

lit.(b), (l) /
15.000 Lei

seria AR 00507/
21.01.08

06.08.07

21.01.08

Nr.
Crt

Nume autoritate
contractantă

11

Autoritatea de
Sănătate Publicăjudeţ Timiş

Furnizare consumabile
calculator

48.237 lei

Cerere de
oferte

În caietul de sarcini
au fost precizate
mărci de
fabrică,aplicare
incorectă a criteriilor

12

Autoritatea
Naţională Sanitar
Veterinară şi
Siguranţa
Alimentelor

Furnizarea de momeli
necesare vaccinării
populaţiei de mistreţi

procedură
anulată

Licitaţie
deschisă

Nu a dus la
îndeplinire decizia
CNSC

lit.(s) /
35.000 Lei

seria AR 00459/
26.06.08

14.05.08

30.05.08

13

C.N. Loteria
Naţională S.A.

Acord cadru servicii
audit financiar

752.088 lei

Licitaţie
deschisă

A utilizat factori care
nu reflectă un
avantaj economic
pentru autoritate

lit.(k) / 5.000
Lei

seria AR 00462/
07.07.08

23.06.08

03.09.08

14

Casa Naţională
de Asigurări de
Sănătate

Furnizare medicamente
antituberculoase

1.365.822 lei

Negociere
fără
publicare

S-a aplicat eronat
procedura, deoarece
nu au fost îndeplinite
cerinţe art.122, lit.(c)

lit.(c) / 5.000
Lei

seria AR 00117/
13.06.08

23.05.08

24.06.08

15

Centrul National
de Geodezie ,
Cartografie,
Fotogrametrie si
Teledetecţie

Furnizare sistem de
control al accesului,
sistem de
supraveghere video”2007

84.000 lei

Cerere de
oferte

Încălcare principiului
tratamentului egal

lit.(g) /
Avertisment

seria AR 00115/
10.06.08

23.05.08

10.06.08

Obiectul contractului

Valoarea
contractului

Scurtă descriere a
faptelor ce
constituie
contravenţie
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Nr.
Crt

Procedura
aplicată

Sancţiunea
aplicată în
baza art.293
/ Cuantum
sancţiune

Seria şi
numărul
procesului verbal întocmit

Data
începerii
controlului

Data
finalizării
controlului

lit.(e) /
Avertisment

seria AR 00358/
24.07.08

23.05.08

25.06.08

Nume autoritate
contractantă

Obiectul contractului

Clubul Sportul
Studenţesc

Verificarea procedurilor
de achiziţie publică din
2004-2007

-

-

Neîndeplinirea de
către autoritatea
contractantă a
obligaţiei de
înregistrare în SEAP

142 de contracte de
lucrări

Nu poate fi
precizată

Licitaţie
deschisă

Nerespectarea
regulilor de
publicitate

lit.(e) /
Avertisment

seria AR 00456/
08.05.08

17.04.08

07.05.08

Rovinete

Nu poate fi
precizată

Negociere
fără
publicare

Aplicarea eronată a
prevedrilor art.122,
lit.(c)

lit.(c) /
Avertisment

seria AR 00310/
26.03.08

11.12.07

26.03.08

19

Compania
Naţională de
Autostrăzi şi
Drumuri
Naţionale din
România

Reabilitarea sistemului
de comunicaţii şi control
la Autostrada A2

32.466.386 lei

Negociere
fără
publicare

S-a aplicat eronat
procedura

lit.(c) / 5.000
Lei

seria AR 00114/
02.06.08

14.05.08

12.06.08

20

Compania
Naţională de
Autostrăzi şi
Drumuri
Naţionale din
România

Fluidizare trafic pe D.N.
1

49.000.000 lei

Negociere
fără
publicare

S-a aplicat eronat
procedura

lit.(c) / 5.000
Lei

seria AR 00113/
02.06.08

14.05.09

12.06.09

16

17

18

Compania
Naţională de
Autostrăzi şi
Drumuri
Naţionale din
România
Compania
Naţională de
Autostrăzi şi
Drumuri
Naţionale din
România

Valoarea
contractului

Scurtă descriere a
faptelor ce
constituie
contravenţie
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Nr.
Crt

Nume autoritate
contractantă

21

Scurtă descriere a
faptelor ce
constituie
contravenţie

Sancţiunea
aplicată în
baza art.293
/ Cuantum
sancţiune

Seria şi
numărul
procesului verbal întocmit

Data
începerii
controlului

Data
finalizării
controlului

lit.(e) /
Avertisment

seria AR 00308/
12.02.08

14.01.08

12.02.08

lit.(c) / 7.500
Lei

seria AR 00311/
04.04.08

07.03.08

04.04.08

Obiectul contractului

Valoarea
contractului

Procedura
aplicată

Compania
Naţională de
Investiţii

Săli de sport şcolare

18.130.240 lei

Licitaţie
deschisă

22

Compania
Naţională Poşta
Română S.A.

Furnizare anvelope

278.582 lei

Negociere
fără
publicare

23

Consiliul
Concurenţei

Servicii transport aerian
şi de sănătăte

Nu poate fi
precizată

Negociere
fără
publicare

Nu s-a transmis
anunţ de atribuire

lit.(e) /
Avertisment

seria AR 00415/
07.07.08

04.07.08

11.07.08

24

Consiliul
Concurenţei

Achiziţie componente
comunicare şi
transmitere de date

Nu poate fi
precizată

Licitaţie
deschisă

Încadrare eronată în
art.122 lit.(i) din
OUG nr.34/2006

lit.(d) /
Avertisment

seria AR 00416/
07.07.08

04.07.08

11.07.08

25

Consiliul
Concurenţei

Acte adiţionale

Nu poate fi
precizată

-

Pentru atribuirea
actelor adiţionale nu
s-a aplicat procedură

lit.(d) / 5.000
Lei

seria AR 00417/
07.07.08

04.07.08

11.07.08

26

Consiliul
Judeţean Cluj

Furnizare corn şi lapte

50.170 lei

Negociere
fără
publicare

Încălcarea regulilor
de publicitate

lit.(e) /
Avertisment

seria AR 00176/
18.07.08

07.07.08

28.07.08
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Reguli de estimare a
valorii contractului şi
de publicitate
Obligativitatea
ducerii la îndeplinire
a deciziei CNSC şi
alegerea greşită a
procedurii
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Nr.
Crt

Nume autoritate
contractantă

Obiectul contractului

Valoarea
contractului

27

Consiliul
Judeţean Ilfov

Lucrări la drumuri,
modernizare sistem
rutier, furnizare produse
lapte şi corn

28

Consiliul
Judeţean Vâlcea

Reabilitare şi
consolidare drumuri

3.908.188 lei

29

Direcţia Generală
a Finanţelor
Publice Brăila

Achiziţionare
autoturisme

203.540 lei

30

Direcţia Generală
Asistenţă Socială
şi Protecţia
Copilului- sector 2

Achiziţie de scutece de
unică folosinţă

31

Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi
Protecţia
Copilului- judeţ
Vaslui

Alimente, articole
papetarie, detergenţi

74.404.185 lei

2.053.446 lei

5.780.000 lei

Procedura
aplicată

Licitaţie
deschisă,
Licitaţie
restrânsă,
Negociere
fără
publicare,
Negociere
fără
publicare
Cerere de
oferte
Licitaţie
deschisă,
Negociere
fără
publicare,
Cerere de
oferte
Licitaţie
deschisă,
Cerere de
oferte,
Negociere
fără
publicare

Scurtă descriere a
faptelor ce
constituie
contravenţie

Sancţiunea
aplicată în
baza art.293
/ Cuantum
sancţiune

Seria şi
numărul
procesului verbal întocmit

Data
începerii
controlului

Data
finalizării
controlului

Aplicarea procedurii
fără a se încadra în
condiţiile legale, nu
s-a transmis anunţ
de atribuire

lit.(e), /
105.000 Lei

seria AR 00511/
10.06.08

14.05.08

27.05.08

Aplicarea incorectă a
prevederilor art.122

lit.(c), (e) /
70.000

seria AR 00604/
06.06.08

03.06.08

19.06.08

Restricţionarea
concurenţei

lit.(b) /
70.000 Lei

seria AR 00120/
18.06.08

11.06.08

26.06.08

Aplicare eronată a
regulilor de estimare

lit.(a) /
35.000 Lei

seria AR 00704/
07.08.08

21.07.08

05.08.08

Aplicarea altor
proceduri decât cele
prevăzute de OUG
34/2006,

lit.(d) /
140.000 Lei

seria AR 00319/
28.08.08

18.08.08

05.09.08
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2008 RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE

Sancţiunea
aplicată în
baza art.293
/ Cuantum
sancţiune

Seria şi
numărul
procesului verbal întocmit

Data
începerii
controlului

Data
finalizării
controlului

Obiectul contractului

Valoarea
contractului

Procedura
aplicată

Scurtă descriere a
faptelor ce
constituie
contravenţie

32

Direcţia Sanitar
Veterinară pentru
Siguranţa
Alimentelor

-

-

-

Neducerea la
îndeplinire a deciziei
C.N.S.C.

lit.(s) /
Avertisment

seria AR 00751/
02.10.08

24.09.08

06.10.08

33

Federaţia
Română de
Hochei

Furnizare compresoare
şi echipamente sportive

645.991 lei

Licitaţie
deschisă,
Cerere de
oferte

Aplicarea incorectă a
prevedrilor art.124,
lit.(a)

lit.(c) /
35.000 Lei

seria AR 00609/
04.08.08

11.06.08

09.07.08

34

Inspectoratul
General al Poliţiei
Române

Furnizare autospeciale

Nu poate fi
precizată

Licitaţie
deschisă

lit.(v) /
35.000 Lei

seria AR 00611/
23.12.08

15.12.08

23.12.08

35

Inspectoratul
Lcolar Judeţean
Alba

Achiziţie a 118
microbuze

10.640.888 lei

Licitaţie
deschisă

lit.(d) / 5.000
Lei

seria AR 00208/
22.01.08

01.11.07

22.01.08

36

Inspectoratul
Lcolar Judeţean
Brăila

Consolidare, reabilitare
şi recompartimentare a
imobilului situat în Brăila,
str. Petru Maior nr. 20

Nu poate fi
precizată

Licitaţie
deschisă

lit.(g) /
Avertisment

seria AR 00118/
17.06.08

11.06.08

24.07.08

Nr.
Crt

Nume autoritate
contractantă
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Încălcarea
principiului utilizării
eficiente a fondurilor
publice
Aplicarea altor
proceduri decât cele
prevăzute de OUG
34/2006

Încălcarea regulilor
de transparenţă
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Nr.
Crt

Nume autoritate
contractantă

37

Inspectoratul
Lcolar Judeţean
Mureş

38

Institutul Clinic
Fundeni

39

Institutul Naţional
de Cercetare
Dezvoltare în
Construcţii şi
Economia
Construcţiilor

40

Institutul Naţional
de Cercetare
Dezvoltare pentru
Protecţia Mediului

Sancţiunea
aplicată în
baza art.293
/ Cuantum
sancţiune

Seria şi
numărul
procesului verbal întocmit

Data
începerii
controlului

Data
finalizării
controlului

Valoarea
contractului

Procedura
aplicată

Scurtă descriere a
faptelor ce
constituie
contravenţie

Reparaţii curente imobil

158.854 lei

Acte
adiţionale

Divizare contract cu
scopul de a evita
aplicarea O.U.G.
Nr.34/2006

lit.(a) /
10.000 Lei

seria AR 00422/
26.08.08

18.08.08

01.09.08

Verificare 23 anunţuri de
atribuire

-

-

Nu s-a transmis
anunţ de atribuire

lit.(e) /
Avertisment

seria AR 00171/
05.06.08

23.05.08

11.06.08

Cerere de
oferte,
Licitaţie
deschisă

Nu s-a transmis
anunţ de atribuire,nu
s-a întocmit nota
privind valoarea
estimată a
contractului, nu s-au
detaliat factorii de
evaluare

lit.(e), (v) /
Avertisment

seria AR 00512/
13.06.08

14.05.08

28.05.08

Cerere de
oferte,
încredinţare
directă

Aplicarea altor
proceduri decât cele
prevăzute de OUG
34/2006, acceptarea
de oferte ce nu
corespundeau
cerinţelor

lit.(l) / 5.000
Lei

seria AR 00218/
26.08.08

18.08.08

02.09.08

Obiectul contractului

Verificare 8 proceduri de
atribuire

Furnizare servăr,
echipamente IT

-

163.136 lei
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Sancţiunea
aplicată în
baza art.293
/ Cuantum
sancţiune

Seria şi
numărul
procesului verbal întocmit

Data
începerii
controlului

Data
finalizării
controlului

Valoarea
contractului

Procedura
aplicată

Scurtă descriere a
faptelor ce
constituie
contravenţie

Furnizare componente
IT, sistem de
transformare, lichid
cromatograf,
spectometru, centrifugă
răcire

1.612.793,58
lei

Licitaţie
deschisă,
Cerere de
oferte,
Negociere
fără
publicare, ,
Acte
adiţionale

Nerespectarea
regulilor de
publicitate

lit.(e) /
Avertisment

seria AR 00513/
17.06.08

23.05.08

10.06.08

Ministerul
Economiei şi
Finanţelor

Verificare 58 anunţuri de
atribuire

-

-

Nu s-a transmis
anunţ de atribuire

lit.(e) /
Avertisment

seria AR 00212/
07.05.08

17.04.08

07.05.08

43

Ministerul
Mediului şi
Dezvoltării
Durabile

Achiziţie autoturism,
servicii transport,staţii de
monitorizare calitate aer,
servicii publicitate, studiu
privind elaborarea
sistemelor de evaluare şi
clasificare a stării de
calitate a apelor

14.860.778 lei

Licitaţie
deschisă, ,
Cerere de
oferte,,
Negociere
fără
publicare

Nu s-a transmis
anunţ de atribuire,
aplicare aincorectă a
criteriilor stabilite

lit.(l) /
5.000 Lei

seria AR 00215/
09.06.08

23.05.08

10.06.08

44

Ministerul
Sănătăţii Publice

Verificare 89 proceduri

-

-

Nu s-a transmis
anunţ de atribuire

lit.(e) /
Avertisment

seria AR 00411/
06.05.08

17.04.08

06.05.08

Nr.
Crt

Nume autoritate
contractantă

41

Laboratorul
Central pentru
Controlul
Reziduurilor de
Pesticide din
Plante şi Produse
Vegetale

42

Obiectul contractului
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Sancţiunea
aplicată în
baza art.293
/ Cuantum
sancţiune

Seria şi
numărul
procesului verbal întocmit

Data
începerii
controlului

Data
finalizării
controlului

Obiectul contractului

Valoarea
contractului

Procedura
aplicată

Scurtă descriere a
faptelor ce
constituie
contravenţie

Primăria Comunei
Băluşeni- judeţ
Botoşani

Furnizare autoturism,
lucrări de pitruire,servicii
proiectare pod

380.136,26 lei

Cerere de
oferte

Aplicarea unei
proceduri care nu se
justifică

lit.(d) /
70.000 Lei

seria AR 00318/
25.08.08

18.08.08

04.09.08

Primăria Oraşului
Băile-Tuşnad

Lucrări de racord
alimentare cu apă şi
gaze, fosă septică

131.064 lei

Cerere de
oferte

Aplicarea altor
proceduri decât cele
legale

lit.(c) 35.000
Lei

seria AR 00610/
10.12.08

21.11.08

22.12.08

-

Neîndeplinirea de
către autoritatea
contractantă a
obligaţiei de
înregistrare în SEAP

lit.(e) /
70.000 Lei

seria AR 00421/
05.08.08

19.05.08

20.05.08

Cerere de
oferte

Nu s-a menţionat
corect perioada de
valabilitate a ofertei,
s-au încălcat regulile
de publicitate

lit.(b), (e) /
10.000 Lei

seria AR 00409/
12.03.08

27.11.07

11.03.08

-

Aplicarea altor
proceduri decât cele
prevăzute de OUG
34/2006

lit.(d) /
5.000 Lei

seria AR 00410/
12.03.08

27.11.07

11.03.08

Nr.
Crt

Nume autoritate
contractantă

45

46

47

Primăria Oraşului
Otopeni

Verificarea înregistrării
(SEAP)

48

Primăria Comunei
Brădeanu- judeţ
Buzău

Reabilitare utilităţi şi
dotări Lcoala clasele IVIII

49

Primăria Comunei
Brădeanu- judeţ
Buzău

Reabilitare utilităţi şi
dotări Lcoala clasele IVIII- act adiţional

-

250.000 lei

50.000 lei
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Sancţiunea
aplicată în
baza art.293
/ Cuantum
sancţiune

Seria şi
numărul
procesului verbal întocmit

Data
începerii
controlului

Data
finalizării
controlului

Obiectul contractului

Valoarea
contractului

Procedura
aplicată

Scurtă descriere a
faptelor ce
constituie
contravenţie

50

Primăria Comunei
Buneşti-Avereştijudeţ Vaslui

Reabilitare şcoală,
construire grup
sanitar,întreţinere
drumuri

228.055,30 lei

Cerere de
oferte

Aplicarea altor
proceduri decât cele
legale

lit.(d) /
100.000 Lei

seria AR 00608/
22.07.08

07.07.08

18.09.08

51

Primăria Comunei
Colceagjud.Prahova

Lucrări reparaţii cămin
cultural, extindere sediu
primărie şi mansardare

657.013,40 lei

Cerere de
oferte;
Negociere
fără
publicare

Nu au întocmit
documentaţia de
atribuire,s-au
încălcat regulile de
publicitate

lit.(b), (e) /
70.000 Lei

seria AR 00163/
27.03.08

07.01.08

27.03.08

52

Primăria Comunei
Costineşti- judeţ
Constanţa

Lucrări

999.554 lei

Cerere de
oferte

Pentru atribuirea
actelor adiţionale nu
s-a aplicat procedură

lit.(d) / 5.000
Lei

seria AR 00316/
15.08.08

05.08.08

18.08.08

53

Primăria Comunei
Cuzdrioara- judeţ
Cluj

Lucrări reparaţii sala de
sport

456.003 lei

Cerere de
oferte

Nu s-a întocmit
documentaţia şi nu
s-a respectat
transparenţa;

lit.(b), (d) /
5.000 Lei

seria AR 00159/
16.01.08

19.09.07

16.01.08

133.830 lei

Cerere de
oferte,
Negociere
fără
publicare

Alegerea greşită a
procedurii

lit.(c) /
35.000 Lei

seria AR 00312/
19.05.08

14.05.08

26.05.08

Nr.
Crt

Nume autoritate
contractantă

54

Primăria comunei
Drăgeşti jud Bihor

Reparaţii drumuri
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Nr.
Crt

Nume autoritate
contractantă

Obiectul contractului

55

Primăria Comunei
Manoleasa- judeţ
Botoşani

Achiziţie centrală termică
şi tâmplarie P.V.C.

Seria şi
numărul
procesului verbal întocmit

Data
începerii
controlului

Data
finalizării
controlului

Valoarea
contractului

Procedura
aplicată

51.764,73 lei

Cerere de
oferte

Nu s-au transmis
documentele
dosarului achiziţiei
publice

lit.(m) /
10.000 Lei

seria AR 00508/
30.01.08

04.07.07

18.01.08

Negociere
fără
publicare

Alegerea greşită a
procedurii,
nerespectarea
prevedrilor art.33 şi
a regulilor de
publicitate

lit.(b), (e), ©
/
20.000
Lei

seria AR 00313/
17.07.08

09.07.08

21.07.08

Nu poate fi
precizată

Licitaţie
restrânsă

Încălcarea art.33,
aplicarea eronată a
criteriilor de selecţie
şi calificare precizate
în documentaţia de
atribuire

lit.(b), (l)
/10.000 Lei

seria AR 00210/
14.04.08

16.01.08

10.04.08

Reguli de întocmire
a documentaţiei de
atribuire şi alegerea
greşită a procedurii

lit.(c), (b) /
7.500 Lei

seria AR 00309/
18.02.08

16.08.07

18.02.08

Aplicarea unei
proceduri care nu se
justifică

lit.(c) /
45.000 Lei

seria AR 00161/
25.03.08

18.02.08

05.03.08

Primăria comunei
Nocrich- judeţ
Sibiu

Lucrări diverse

57

Primăria Comunei
Perişor- judeţ
Dolj

Lucrări de finisare,
instalaţii termice,
electrice, sanitare,
alimentare cu apă şi
construcţii

58

Primăria Comunei
Sânnicolau Marejudeţ Timiş

Lucrari împietruire

394.000 lei

Negociere
fără
publicare

59

Primăria Comunei
Sarichioi-jud.
Tulcea

Lucrări reabilitare şi
reparaţii capitale şcoala
Zebil

806.479,11 lei

Negociere
fără
publicare

56

Sancţiunea
aplicată în
baza art.293
/ Cuantum
sancţiune

Scurtă descriere a
faptelor ce
constituie
contravenţie

Nu poate fi
precizată
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Sancţiunea
aplicată în
baza art.293
/ Cuantum
sancţiune

Seria şi
numărul
procesului verbal întocmit

Data
începerii
controlului

Data
finalizării
controlului

Obiectul contractului

Valoarea
contractului

Procedura
aplicată

Scurtă descriere a
faptelor ce
constituie
contravenţie

Primăria Comunei
Slobozia Moară

Stație de epurare ape
uzate în Comuna
Slobozia Moară

3.061.729.7 lei

Cerere de
oferte

Aplicare altei
proceduri

lit.(c) /
5.000 Lei

seria AR
00125/ 28.08.08

18.08.08

04.09.08

61

Primăria Comunei
Luletea- judeţ
Vaslui

Lucrări de foraj

94.100 lei

Negociere
fără
publicare

Aplicarea incorectă a
prevederilor art.122

lit.(c) /
10.000 Lei

seria AR 00607/
21.07.08

07.07.08

07.08.08

62

Primăria Comunei
Tigăneşti- judeţ
Teleorman

Lucrări de reabilitare şi
utilităţi la Grădiniţa şi
reabilitare şi utilităţi la
şcoala Ţigăneşti

230.000 lei

Cerere de
oferte

Aplicarea altei
proceduri

lit.(d) /
Avertisment

seria AR 00414/
19.06.08

11.06.08

26.06.08

63

Primăria Comunei
Vulturu- judeţ
Constanţa

Aducţiune apă, montat
branşamente şi
apometre

40.087 lei

Cerere de
oferte

lit.(e) /
5.000 Lei

seria AR 00170/
04.06.08

31.03.08

09.06.08

64

Primăria Comunei
Baia de Aramăjudeţ Mehedinţi

Reabilitare Campus
Școala de Arte și
Meserii- 2008.

11.644.204 lei

Licitaţie
deschisă

lit.(k) /
35.000 Lei

seria AR
00126/24.10.08

15.10.08

05.11.08

Nr.
Crt

Nume autoritate
contractantă

60
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Nu s-au respectat
regulile de
comunicare şi
transmitere a datelor
Criteriile de calificare
nu au fost alese în
favoarea autoritaţii
contractante

RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE 2008

Sancţiunea
aplicată în
baza art.293
/ Cuantum
sancţiune

Seria şi
numărul
procesului verbal întocmit

Data
începerii
controlului

Data
finalizării
controlului

Obiectul contractului

Valoarea
contractului

Procedura
aplicată

Scurtă descriere a
faptelor ce
constituie
contravenţie

65

Primăria Conumei
Ţifeşti- judeţ
Vrancea

Achiziţionarea unui
buldoexcavator si
renovare-finisaje
interioare şi exterioare la
sediul primăriei

140.000 lei

Cerere de
oferte

Nu s-a estimat
valoarea contractului

lit.(a) / 5.000
Lei

seria AR 00107/
25.03.08

12.03.08

25.03.08

66

Primăria Feteştijudeţ Ialomiţa

Lucrări

Nu poate fi
precizată

Licitaţie
deschisă

Factori de evaluare
au fost aplicaţi greşit

lit.(b) /
10.000 Lei

seria AR 00253/
10.01.08

01.10.07

10.01.08

67

Primăria
Medgidia- jud.
Constanţa

Ranforsare sisteme
rutiere trafic greu,
reabilitare clădire
Colegiul Tehnic Nicolae
Titulescu

2.717.028 lei

Licitaţie
deschisă

Aplicarea altor
proceduri decât cele
prevăzute de OUG
34/2006,

lit.(d) /
70.000 Lei

seria AR 00121/
22.07.08

08.07.08

04.08.08

68

Primăria
Medgidia- jud.
Constanţa

Realizare documentaţii
de finanţare a fondurilor
destinate administraţiei

2.377.500 lei

Licitaţie
deschisă

Aplicarea incorectă a
criteriilor stabile prin
documentaţie

lit.(l) /
70.000 Lei

seria AR 00122/
23.07.08

08.07.08

04.08.08

Nr.
Crt

Nume autoritate
contractantă
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Sancţiunea
aplicată în
baza art.293
/ Cuantum
sancţiune

Seria şi
numărul
procesului verbal întocmit

Data
începerii
controlului

Data
finalizării
controlului

Valoarea
contractului

Procedura
aplicată

Scurtă descriere a
faptelor ce
constituie
contravenţie

Reabilitare şi
modernizare reţea de
drumuri locale

570.600 lei

Licitaţie
deschisă

Aplicarea altor
proceduri decât cele
prevăzute de OUG
34/2006,

lit.(d) /
70.000 Lei

seria AR 00123/
23.07.08

08.07.08

04.08.08

70

Primăria
Municipiului
Alexandria- judeţ
Teleorman

Achiziţie de pasarelă
peste râul Vedea

1.139.944 lei

Cerere de
oferte

Întârzierea publicării
anunţului de atribuire

lit.(e) /
Avertisment

seria AR 00420/
15.07.08

07.07.08

22.07.08

71

Primăria
Municipiului Arad

Închiriere şi întreţinere
toalete ecologice

402.000 lei

Licitaţie
deschisă

Aplicarea greşită a
ponderii factorilor de
evaluare

lit.(b) / 5.000
Lei

seria AR 00408/
18.02.08

06.08.07

18.02.08

Primăria
Municipiului
Călăraşi

Montare, întreţinere
balustradă protecţie,
stâlpi iluminat public,
coşuri pentru gunoi,
canapele, gard protecţie
spaţii verzi, ansambluri
drapele şi stâlpi tip pop
cu bandă reflectorizantă
în Municipiul Călăraşi

480.121,16 lei

Cerere de
oferte

Aplicarea altor
proceduri decât cele
prevăzute de OUG
34/2006,

lit.(d) /
5.000 Lei

seria AR 00355/
01.04.08

16.01.08

01.04.08

Nr.
Crt

Nume autoritate
contractantă

Obiectul contractului

69

Primăria
Medgidia- jud.
Constanţa

72
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Sancţiunea
aplicată în
baza art.293
/ Cuantum
sancţiune

Seria şi
numărul
procesului verbal întocmit

Data
începerii
controlului

Data
finalizării
controlului

Obiectul contractului

Valoarea
contractului

Procedura
aplicată

Scurtă descriere a
faptelor ce
constituie
contravenţie

Lucrări reparaţii străzi

301.767 lei

Cerere de
oferte

Nerespectarea
regulilor de
publicitate

lit.(e) /
Avertisment

seria AR 00805/
03.12.08

25.11.08

08.12.08

Lucrări amenajare

2.921.323 lei

Licitaţie
deschisă

Aplicarea altor
proceduri decât cele
prevăzute de OUG
34/2006,

lit.(d) / 5.000
Lei

seria AR 00804/
24.10.08

15.10.08

04.11.08

Primăria
Municipiului
Târgovişte

Amenajare Policlinica II
zona sud

3.677.174 lei

Negociere
fără
publicare

Nu s-a transmis
anunţ de atribuire

lit.(e) /
Avertisment

seria AR 00701/
15.07.08

07.07.08

07.08.08

76

Primăria Oraşului
Valea lui Mihaijudeţ Bihor

Execuţie reţea apă
potabilă

5.531.210 lei

Licitaţie
deschisă

Nu s-a transmis
anunţ de atribuire

lit.(e) /
Avertisment

seria AR 00214/
22.05.08

14.05.08

29.05.08

77

Primăria
Sectorului 1

-

-

-

Neducerea la
îndeplinire a deciziei
C.N.S.C.

lit.(s) /
Avertisment

seria AR 00256/
03.10.08

24.09.08

06.10.08

78

R.A. Administraţia
Fluvială a Dunării
de Jos- Galaţi

Lucrări de dragare la
punctele critice Semieni
şi Albăneşti

.

Negociere
fără
publicare

Nu s-a transmis
anunţ de atribuire

lit.(e)
Avertisment

seria AR 00216/
01.07.08

23.06.08

09.07.08

79

R.N.P."Romsilva" S.A

Verificare 319 anunţuri
de atribuire

-

-

Nu s-a transmis
anunţ de atribuire.

lit.(e) /
20.000 Lei

seria AR 00166/
13.05.08

17.04.08

23.05.08

80

S.C CET Griviţa

Modernizare şi extindere
sală de maşini

7.180.789 lei

Negociere
fără
publicare

Nu s-a transmis
anunţ de atribuire

lit.(e) /
Avertisment

seria AR
00360/ 27.10.08

15.10.08

07.11.08

Nr.
Crt

Nume autoritate
contractantă

73

Primăria
municipiului
Rădăuţi- judeţ
Suceava

74

Primăria
municipiului
Sfântu-Gheorghe

75
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Nr.
Crt

Nume autoritate
contractantă

Obiectul contractului

Valoarea
contractului

Procedura
aplicată

Scurtă descriere a
faptelor ce
constituie
contravenţie

Sancţiunea
aplicată în
baza art.293
/ Cuantum
sancţiune

Seria şi
numărul
procesului verbal întocmit

Data
începerii
controlului

Data
finalizării
controlului

lit.(v) /
10.000 Lei

seria AR
00359/ 28.10.08

15.10.08

07.11.08

81

S.C CET Griviţa

Modernizare şi extindere
sală de maşini- act
adiţional nr.1/19.03.08

-

Negociere
fără
publicare

Nerespectarea art.57
şi art.58 din H.G.
925/2006 care au
avut ca efect
încălcarea art.2 lit.(d)
din O.U.G.
Nr.34/2006

82

S.C Complex
Energetic Turceni
S.A.

Achiziţionarea de
accesorii electronice,
electromecanice şi
electrotehnice

376.615 lei

Licitaţie
deschisă

Încălcarea
principiului
tratamentului egal

lit.(b),(g) /
10.000 Lei

seria AR 00455/
18.03.08

17.01.08

18.03.08

83

S.C. Uzina
Termoelectrica
Giurgiu S.A.

Optimizarea funcţionării
centralei termice

1.000.000 Euro

Negociere
fără
publicare

Alegere eronată a
procedurii

lit.(c)
/Avertisment

seria AR 00418/
14.07.08

07.07.08

22.07.08

Nerespectarea
principiului utilizării
efeiciente a
fondurilor

lit.(v) /
20.000 Lei

seria AR 00605/
03.07.08

23.06.08

06.08.08

Nu s-a transmis
anunţ de atribuire

lit.(e) /
Avertisment

seria AR 00110/
20.05.08

14.05.08

23.05.08

84

S.N. a Lignitului
Oltenia S.A.

Închiriere vehicule
marfă, furnizare electrozi

4.549.251,90
lei

Negociere
fără
publicare,
Licitaţie
deschisă

85

S.N.G.N. Romgaz
S.A -Mediaş

Lucrări sediu
administrativ

2.671.925 lei

Negociere
fără
publicare
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Nr.
Crt

Nume autoritate
contractantă

86

S.N.T.C. "C.F.R.
Călători" S.A.R.T.F.C. Braşov

Sancţiunea
aplicată în
baza art.293
/ Cuantum
sancţiune

Seria şi
numărul
procesului verbal întocmit

Data
începerii
controlului

Data
finalizării
controlului

Obiectul contractului

Valoarea
contractului

Procedura
aplicată

Scurtă descriere a
faptelor ce
constituie
contravenţie

Reparaţii hidroizolaţii
dormitor T şi hale
Depoul de Locomotive
Braşov Călători

250.725 lei

Licitaţie
deschisă

Încălcarea
principiului
transparenţei

lit.(e) / 5.000
Lei

seria AR 00803/
20.10.08

15.10.08

30.10.08

Aplicarea altor
proceduri decât cele
prevăzute de OUG
34/2006, încălcarea
regulilor de
elaborare a
specificaţiilor tehnice

lit.(b), (c) /
10.000 Lei

seria AR 00703/
23.07.08

07.07.08

25.07.08

87

Sanatoriul TBC
Moroieni

Achiziţie autoturisme,
concentratoare de
oxigen, execuţia şi
montare tâmplătie PVC,

2.027.797 lei

Negociere
fără
publicare,
Cerere de
oferte,
încredinţare
directă

88

Sanatoriul TBC
Moroieni

Lucrări modernizare
centrală termică

799.014 lei

Cerere de
oferte

Aplicare eronată a
regulilor de estimare

lit.(a) / 5.000
Lei

seria AR 00702/
17.07.08

07.07.08

25.07.08

89

Spitalul Clinic de
Urgenţă
Constanţa

Achiziţie alimente
medicamente

Nu poate fi
precizată

Acte
adiţionale

Aplicarea altor
proceduri decât cele
prevăzute de OUG
34/2006,

lit.(d)
15.000 Lei

seria AR 00217/
18.07.08

07.07.08

31.07.08

90

Spitalul Clinic de
Urgenţă
Timişoara

Achiziţe medicamente

Nu poate fi
precizată

Licitaţie
deschisă

Documentaţia de
atribuire incompletă

lit.(b) / 5.000
Lei

seria AR 00506/
21.01.08

07.06.07

21.01.08
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Nr.
Crt

Nume autoritate
contractantă

91

Spitalul Clinic
Judeţean de
Urgenţă
Timişoara

92

Spitalul Clinic
Judeţean de
Urgenţă
Timişoara

Sancţiunea
aplicată în
baza art.293
/ Cuantum
sancţiune

Seria şi
numărul
procesului verbal întocmit

Data
începerii
controlului

Data
finalizării
controlului

Obiectul contractului

Valoarea
contractului

Procedura
aplicată

Scurtă descriere a
faptelor ce
constituie
contravenţie

Servicii reparaţii
aparatură medicală

109.575 lei

Licitaţie
deschisă

Încălcarea regulilor
de publicitate

lit.(e) /
Avertisment

seria AR 00457/
19.05.08

14.05.08

27.05.08

403.131 lei

Licitaţie
deschisă

Aplicarea altor
proceduri decât cele
prevăzute de OUG
34/2006,

lit.(d) /
35.000 Lei

seria AR 00458/
20.05.08

14.05.08

27.05.08

lit.(b), (g) /
15.000 Lei

seria AR 00509/
29.02.08

09.08.07

07.03.08

Furnizare proteze

93

Spitalul Municipal
Fălticeni

Achiziţie medicamente

719.847,50 lei

Negociere
fără
publicare

Nu au fost
respectate regulile
de elaborare a
specificaţiilor
tehnice, nu s-a făcut
dovada transmiterii
comunicării privind
rezultatul procedurii

94

Universitatea
"Alexandru Ioan
Cuza"- Iaşi

Servicii proiectare

1.137.722 lei

Negociere
fără
publicare

Aplicarea incorectă
aprevedrilor art.122

lit.(c) /
80.000 Lei

seria AR 00602/
23.05.08

21.05.08

29.05.08

95

Universitatea
"Alexandru Ioan
Cuza"- Iaşi

Lucrări de consolidare

1.715.858,50
lei

Negociere
fără
publicare

Nu s-a transmis
anunţ de atribuire

lit.(e) /
Avertisment

seria AR 00601/
16.05.08

21.05.08

29.05.08

58 AUTORITATEA NAłIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI
MONITORIZAREA ACHIZIłIILOR PUBLICE

RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE 2008

Nr.
Crt

Nume autoritate
contractantă

Obiectul contractului

Sancţiunea
aplicată în
baza art.293
/ Cuantum
sancţiune

Seria şi
numărul
procesului verbal întocmit

Data
începerii
controlului

Data
finalizării
controlului

Valoarea
contractului

Procedura
aplicată

Scurtă descriere a
faptelor ce
constituie
contravenţie

Nu s-a transmis
anunţ de atribuire.

lit.(e) /
Avertisment

seria AR 00162/
25.03.08

28.02.08

25.03.08

96

Universitatea
"Lucian Blaga"
Sibiu

Lucrări de investiţii,
consolidări, reabilitări şi
reparaţii capitale

5.234.914 lei

Licitaţie
deschisă,
Cerere de
oferte,
Negociere
fără
publicare

97

Universitatea de
Medicină TârguMureş

lucrări - construire
“Centru Integrat de
Medicină Dentară” şi
"Centru Sportiv
Universitar"

26.450.951,52
lei

Licitaţie
deschisă

Încălcarea
principiului
transparentei

lit.(g) /
20.000 Lei

seria AR 00461/
03.06.08

23.05.08

09.06.08

98

Universitatea
Politehnică
Bucureşti

Verificare 3 anunţuri de
atribuire

-

-

Nu s-a transmis
anunţ de atribuire.

lit.(e) /
Avertisment

seria AR 00168/
28.05.08

14.05.08

23.05.08

Tabelul nr. 4 – SancŃiunile aplicate de A.N.R.M.A.P. şi procesele - verbale încheiate
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ANEXA NR. 5

Graficul şi obiectivele deplasărilor în străinătate

Nr.
crt.

Perioada
deplasării
(anul 2007)

Destinaţia

Obiectivul deplasării

Nr.
participanţi

1

21 - 23 ianuarie
2008

BELGIA
(Bruxelles)

Consultările informale axate pe probleme de
achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii

1

2

19 - 22 februarie
2008

ELVETIA
(Geneva)

3

3

27 - 29 februarie
2008

BELGIA
(Bruxelles)

4

02 -0 4 martie 2008

BELGIA
(Bruxelles)

Consultări informale organizate de Organizaţia
Mondială a Comerţului cu tematica achiziţii
publice
Consultările informale axate pe probleme de
achiziţii publicenorganizate de Comisia
Europeană
Consultările informale axate pe probleme de
achiziţii publice organizate de Consiliul Uniunii
Europene

5

11 - 13 martie 2008

BELGIA
(Bruxelles)

Consultările informale axate pe problemele
economice şi statistice organizate de Comisia
Europeană

3

6

12 - 15 martie 2008

UNGARIA
(Budapesta)

Consultările informale axate pe probleme de
achiziţii publice electronice

3

7

12 - 14 martie 2008

BELGIA
(Bruxelles)

2

8

01 - 04 aprilie 2008

ITALIA
(Rovigo)

Consultările informale axate pe probleme de
achiziţii publice electronice organizate de Comisia
Europeană
Reuniune de consultări informale cu tema
"Comunităţi mici şi medii care se confruntă cu
problemele schimbării climatice"

9

07 -0 9 aprilie 2008

BELGIA
(Bruxelles)

Consultările informale axate pe probleme de
achiziţii publice organizate de Comisia Europeană

1

10

14 - 15 aprilie 2008

BELGIA
(Bruxelles)

1

11

17 - 19 aprilie 2008

BELGIA
(Bruxelles)

Consultările informale axate pe probleme de
achiziţii publice organizate de Consiliul Uniunii
Europene
Consultările informale axate pe probleme de
achiziţii publice verzi organizate de Comisia
Europeană

12

22 - 24 aprilie 2008

BULGARIA
(Sofia)

Consultări informale organizate de Europe
INNOVA cu tematica "Better Purchasing results
by using standards"

2

13

14 - 17 mai 2008

BELGIA
(Bruxelles)

Consultări informale axate pe Uniunea Economică
şi Monetară

1

14

26 - 28 mai 2008

BELGIA
(Bruxelles)

Consultările informale axate pe probleme de
achiziţii publice organizate de Consiliul Uniunii
Europene

1

15

27 - 31 mai 2008

ELVETIA
(Geneva)

Consultările informale axate pe probleme de
achiziţii publice organizate de Organizaţia
Mondială a Comerţului

2
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16

7 - 10 iunie 2008

BELGIA
(Bruxelles)

Consultările informale axate pe probleme de
achiziţii publice organizate de Consiliul Uniunii
Europene

1

17

18 - 22 iunie 2008

BELGIA
(Bruxelles)

Prezentările oficialilor instituţiilor Nato, Shape şi
Parlamentului European

1

18

22 - 26 iunie 2008

SPANIA
(Sevilla)

Consultări informale cu tema " More than hot air Local Action on Climate Change"

1

19

30 iunie - 3 iulie
2008

BELGIA
(Bruxelles)

1

20

23 - 25 iulie 2008

BELGIA
(Bruxelles)

Consultări referitoare la Propunerea de directivă a
Parlamentului European şi a consiliului cu privire
la coordonarea procedurilor de atribuire a
anumitor contracte de lucrări publice
Consultări referitoare la Propunerea de directivă a
Parlamentului European şi a consiliului cu privire
la coordonarea procedurilor de atribuire a
anumitor contracte de lucrări publice

21

27 - 30 iulie 2008

BELGIA
(Bruxelles)

Consultările informale axate pe probleme de
achiziţii publice organizate de Consiliul Uniunii
Europene

2

22

27 - 31 august

Olanda
(Amsterdam)

Consultările informale axate pe bunele practici în
achiziţii publice organizate de IPPC

3

23

1 - 4 septembrie
2008

BELGIA
(Bruxelles)

"Achizitiile publice pentru un mediu mai bun"
organizate de Comisia Europeană

2

24

9 - 12 septembrie
2008

FRANTA
(Paris)

Detectarea si investigarea coruptiei in achizitiile
publice organizate de OECD

2

25

19 - 28 septembrie

SUA
(Washington)

"National Security, Strategy and Competitiveness
Program"

1

26

6 - 9 octombrie
2008

BELGIA
(Bruxelles)

Consultările informale axate pe probleme de
achiziţii publice organizate de Comisia Europeană

1

27

15 - 16 octombrie
2008

BELGIA
(Bruxelles)

Consultările informale axate pe probleme de
achiziţii publice organizate de Comisia Europeană

1

28

22 - 24 octombrie
2008

BELGIA
(Bruxelles)

Consultările informale axate pe probleme de
achiziţii publice organizate de Comisia Europeană

2

29

30 - 31 octombrie
2008

BELGIA
(Bruxelles)

Consultările informale axate pe probleme de
achiziţii publice organizate de Comisia Europeană

1

2
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30

9 - 11 noiembrie
2008

BELGIA
(Bruxelles)

Consultările informale axate pe probleme de
achiziţii publice organizate de Comisia Europeană

2

31

11 - 14 noiembrie
2008

CROAŢIA
(Cavtat)

Suprimarea corupţiei în sistemul de achiziţii
publice

2

32

11 - 13 noiembrie
2008

ELVETIA
(Geneva)

Consultările informale axate pe probleme de
achiziţii publice organizate de Organizaţia
Mondială a Comerţului

1

33

12 - 14 noiembrie
2008

BELGIA
(Bruxelles)

Consultările informale axate pe probleme de
achiziţii publice organizate de Comisia Europeană

2

34

26 - 27 noiembrie
2008

BELGIA
(Bruxelles)

Consultările informale axate pe probleme de
achiziţii publice organizate de Comisia Europeană

1

35

7 - 10 decembrie
2008

ELVETIA
(Geneva)

Consultările informale axate pe probleme de
achiziţii publice organizate de Organizaţia
Mondială a Comerţului

1

36

8 - 10 decembrie
2008

BELGIA
(Bruxelles)

Consultările informale axate pe probleme de
achiziţii publice organizate de Comisia Europeană

1

37

11 - 14 decembrie
2008

BELGIA
(Bruxelles)

Consultările informale axate pe probleme de
achiziţii publice electronice

2

Tabelul nr. 5 – PrezenŃa pe plan extern
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ANEXA NR. 6

Bugetul
aferent anului 2008
Denumire Indicator

Cod

TOTAL SURSE (a + b + c)

9.209,00

a. TOTAL VENITURI (I + II + III + IV)
VENITURI PROPRII (I+II)
I. VENITURI CURENTE
C. VENITURI NEFISCALE
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI
ALTE ACTIVITATI
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII
IV.SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
Subventii pentru institutii publice

Buget
definitiv
la 31.12.2008

9.209,00

29,00

33,10
33.10.08
43,10
43.10.09

730,00
0,00
730,00
0,00
730,00
730,00
8.479,00
8.479,00
8.479,00

b. SUME ALOCATE DIN CREDITE EXTERNE

0,00

c. SUME ALOCATE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE

0,00

TOTAL CHELTUIELI

50,10

9.209,00

a. CHELTUIELI CURENTE

01

9.177,00

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.367,00

BUNURI SI SERVICII

20

1.810,00

SUBVENTII

40

0,00

ALTE TRANSFERURI

55

0,00

ASISTENTA SOCIALA

57

0,00

ALTE CHELTUIELI

59

0,00

DOBANZI

30

0,00

70

32,00

71

32,00

79

0,00

IMPRUMUTURI

80

0,00

RAMBURSARI DE CREDITE

81

0,00

b. CHELTUIELI DE CAPITAL
ACTIVE NEFINANCIARE

c. OPERATIUNI FINANCIARE

CAPITOLUL 51.10 Autoritati publice si actiuni
externe din care:
- Subcapitolul 03 Autoritati executive

9.209,00
9.209,00
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TOTAL CAPITOL, DIN CARE:

CHELTUIELI CURENTE

51.10

9.209,00

01

9.177,00

10

7.367,00

10.01

5.948,00

Salarii de baza

10.01.01

2.898,00

Salarii de merit

10.01.02

97,00

Indemnizatie de conducere

10.01.03

200,00

Spor de vechime

10.01.04

418,00

CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani

Alte sporuri

10.01.06

676,00

Ore suplimentare

10.01.07

385,00

Fond de premii

10.01.08

676,00

Prima de vacanta

10.01.09

275,00

Idemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

4,00

Idemnizatii de delegare

10.01.13

55,00

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

Alocatii pentru locuinte

10.01.16

73,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

191,00

Cheltuieli salariale in natura
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat

10,02

0,00

10.02.04

0,00

10,03

1.419,00

10.03.01

1.019,00

Contributii de asigurari de somaj

10.03.02

59,00

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

293,00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare de viata platite de angajator
pentru angajati

10.03.05

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

Contributii la Fondul de garantare a creantelor
salariale

10,03,07

BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii

20

27,00
0,00
15,00
6,00
1.810,00

20,01

852,00

Furnituri de birou

20.01.01

26,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

7,00

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

78,00

Apa, canal si salubrizare

20.01.04

7,00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

35,00

Piese de schimb

20.01.06

17,00

Posta , telecomunicatii, rodio, tv, internet

20.01.08

227,00

Materiale si prestari servicii cu caracter functional

20.01.09

73,00

Alte bunuri si serviciipentru intretinere sifunctionare

20.01.30

382,00
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Reparatii curente

20,02

8,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20,05

79,00

20.05.30

79,00

20,06

379,00

Deplasari interne, detasari, transferari

20.06.01

94,00

Deplasari in strainatate

Alte bunuri de natura obiectelor de inventar
Deplasari, detasari, trasferari

20.06.02

285,00

Carti, publicatiisi materiale documentare

20.11

34,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregatire profesionala

20.13

49,00

Protectia muncii

20.14

26,00

Alte cheltuieli

20,30

383,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

26,00

Chirii

20.30.04

167,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

190,00

70

32,00

71
71,01
71.01.02
71.01.03
71.01.30
71,03

32,00
1,00
0,00
0,00
1,00
31,00

CHELTUIELI DE CAPITAL
ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe(inclusiv reparatii capitale)
Masini, echipamentesi mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)
Reparatii capitale aferente activelor fixe

Tabelul nr. 6 – Bugetul final pe anul 2008
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ANEXA NR. 7

Lista furnizorilor şi tipurile de contracte
încheiate în anul 2008
Nr.
crt.
1

Denumirea furnizorului

Produse/servicii/lucrări achiziţionate
Energia electrica

Valoarea contractului
/achiziţiilor (lei)
37.607,50

Procedura aplicată/
Modalitatea de achiziţionare
Cumparare directa

Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR

2

Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR

Energia termica

25.882,88

Cumparare directa

3

Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR

Apa canalizare

2.632,44

Cumparare directa

4

Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR

Deratizare,dezinsectie

1.766,44

Cumparare directa

5

Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR

Evacuare reziduuri menajere

1.759,98

Cumparare directa

6

Bugetul de stat

Papetarie

7,61

Cumparare directa

7

Camera de munca

Papetarie

4,94

Cumparare directa

8

CN Imprimeria Nationala

Papetarie

123,76

Cumparare directa

9

Draft Consult

Papetarie

21.386,08

Cumparare directa

10

Tentant Profit

Papetarie

360,00

Cumparare directa

11

Compania de Librarii

Papetarie

132,00

Cumparare directa

12

Diverta retail

Papetarie

31,69

Cumparare directa

13

Vinexpert

Papetarie

210,00

Cumparare directa

14

Metro

Papetarie

2.002,15

Cumparare directa

15
16
17
18

Metro
Carrefour
Selgros
Rompetrol Downstream

Materiale pentru curatenie
Materiale pentru curatenie
Materiale pentru curatenie
Carburanti efix

2.713,20
1.538,87
1.675,37
12.000,77

Cumparare directa
Cumparare directa
Cumparare directa
Licitatie deschisa/acord cadru

19

PF Clipa Octavian

Piese de schimb

897,00

Cumparare directa

20

Auto Cobalcescu

Piese de schimb

4.728,13

Cumparare directa
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21

Giuran Impex

Piese de schimb

272,00

Cumparare directa

22

Encreron Barbu

Piese de schimb

131,00

Cumparare directa

23

Vixal ProdCom

Piese de schimb

405,00

Cumparare directa

24

Caranda Baterii

Piese de schimb

290,00

Cumparare directa

25

Steffco Trading

Piese de schimb

1.540,00

Cumparare directa

26

Dumadi Serv

Piese de schimb

1.200,00

Cumparare directa

27

Gip Comexim 92

Piese de schimb

200,00

28

Vodafone

Telefonie mobila

3.916,09

29

Orange

Telefonie mobila

119.854,85

Cumparare directa
Negociere fara
publicare/continuare contract
incheiat prin licitatie deschisa
licitatie deschisa/acord cadru

30

Telecomunicatii cfr

Servicii telecomunicatii

46.869,25

Negociere fara publicare

31

Romtelecom

Telefonie fixa

7.921,50

Cumparare directa

32

Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR

Expediere corespondenta

9.932,52

Cumparare directa

33

Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR

Viza legitimatii acces

51,07

Cumparare directa

34

Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR

Servicii curatatorie jaluzele

256,72

Cumparare directa

35

Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR

Lucrari instalatii electrice

968,88

Cumparare directa

36

Ambasada Americii

taxa viza

325,83

Cumparare directa

37

Atis Pro Translation

servicii traduceri autorizate

20.315,67

Cumparare directa

38

Monitorul Oficial

Publicare anunt

1.550,00

Cumparare directa

39

Romania Libera

Publicare anunt

1.182,10

Cumparare directa

40

Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR

Spalari auto

3.780,63

Cumparare directa

41

Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR

Parcare auto

14.851,20

Cumparare directa

42

Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR

Intretinere ascensoare

1.864,18

Cumparare directa

43

Ratb

Manopera service auto

240,00

Cumparare directa
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44

Auto Cobalcescu

Manopera service auto

3.629,92

Cumparare directa

45

Dragma Impex

Manopera service auto

120,00

Cumparare directa

46

Auto Est

Manopera service auto

67,00

Cumparare directa

47

Caranda Baterii

Manopera service auto

10,00

Cumparare directa

48

Sandu Servcom

Manopera service auto

250,00

Cumparare directa

49

Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR

Cartele acces palat cfr

175,88

Cumparare directa

50

Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR

Chirie aparate apa

2.388,26

Cumparare directa

51

Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR

Chirie casute postale

108,00

Cumparare directa

52

Institutul de Sanatate Publica

Masuartori radiatii

65,00

Cumparare directa

53

Radiocom

Masuartori radiatii

255,26

Cumparare directa

54

Bricostore

Materiale cu caracter functional

34,55

Cumparare directa

55

K Tech Electronocs

Materiale cu caracter functional

5.950,00

Cumparare directa

56

Metro

Materiale cu caracter functional

130,88

Cumparare directa

57

Media Galaxy

Materiale cu caracter functional

486,20

Cumparare directa

58

Selgros

Materiale cu caracter functional

233,83

Cumparare directa

59

Carrefour

Materiale cu caracter functional

1.044,70

Cumparare directa

60

Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR

Prestari servicii si intretinere sediu

381.302,40

Negociere fara publicare

61

Trodat

Obiecte inventar

106,47

Cumparare directa

62

Bricostore

Obiecte inventar

806,56

Cumparare directa

63

Climelec Instal

Obiecte inventar

1.479,00

Cumparare directa

64

Electro Service

Obiecte inventar

1.350,00

Cumparare directa

65

Hornbach

Obiecte inventar

239,99

Cumparare directa

66

Metro

Obiecte inventar

2.158,06

Cumparare directa

67

K Tech Electronocs

Obiecte inventar

50875,28

Cumparare directa
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68

ING Development

Servicii transport aerian

84642,59

licitatie deschisa/acord cadru

69

Dal Travel

Servicii transport aerian

70815,64

licitatie deschisa/acord cadru

70

Alto Tour

Servicii cazare

1197

Exceptie OUG 34/2006

71

Omniasig

Asigurari medicale

6185

Cumparare directa

72

Carpatica Asigurari

Asigurari medicale

90

Cumparare directa

73

Delta Adendum

Asigurari medicale

34

Cumparare directa

74

Interpress Sport

Carti,publicatii,materiale documentare

23604,35

Cumparare directa

75

Diverta Retail

Carti,publicatii,materiale documentare

192,89

Cumparare directa

76

Compania de Librarii

Carti,publicatii,materiale documentare

297,57

Cumparare directa

77

Biblos

Carti,publicatii,materiale documentare

3105

Cumparare directa

78

European Bookshop Ltd.

Carti,publicatii,materiale documentare

586,53

Cumparare directa

79

Educational Center

Carti,publicatii,materiale documentare

560,72

Cumparare directa

80

Bibliostar

Carti,publicatii,materiale documentare

547,49

Cumparare directa

81

Monitorul Oficial

Carti,publicatii,materiale documentare

62,4

Cumparare directa

82

Edit Com Morosan

Carti,publicatii,materiale documentare

970

Cumparare directa

83

Universul juridic magazin

Carti,publicatii,materiale documentare

75

Cumparare directa

84

Carti,publicatii,materiale documentare

39,2

Cumparare directa

Pregatire profesionala

8247,93

Exceptie OUG 34/2006

86

Rolcris Impex
Asociatia Societatea Academica Europa
de Maine
Institutul National de Administartie

Pregatire profesionala

13450

Exceptie OUG 34/2006

87

Univ. Nicolae Titulescu

Pregatire profesionala

1100

Exceptie OUG 34/2006

88

SNSPA

Pregatire profesionala

5400

Exceptie OUG 34/2006

89

EURO Aptitudini

Pregatire profesionala

16499,97

Exceptie OUG 34/2006

90

British Council

Pregatire profesionala

1060

Exceptie OUG 34/2006

91

Gam Pro

Pregatire profesionala

800

Exceptie OUG 34/2006
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92

UCCJ

Pregatire profesionala

450

Exceptie OUG 34/2006

93

Institutul Diplomatic Roman

Pregatire profesionala

1885

Exceptie OUG 34/2006

94

C Jame Active

Protectia Muncii

560

Exceptie OUG 34/2006

95

Stingo Mat Prod

Protectia Muncii

202,3

Exceptie OUG 34/2006

96

Gral Medical

Protectia Muncii

18250,63

Exceptie OUG 34/2006

97

Carrefour

Protocol si produse protocol

1339,38

Cumparare directa

98

SFT CFR

Protocol si produse protocol

104,5

Cumparare directa

99

Casa Doina

Protocol si produse protocol

1222

Cumparare directa

100

Vinexpert

Protocol si produse protocol

147

Cumparare directa

101

SC Cuza Succesor

Protocol si produse protocol

35

Cumparare directa

102

AF Dumitru Dragos

Protocol si produse protocol

318

Cumparare directa

103

Flowers

Protocol si produse protocol

180

Cumparare directa

104

Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR

Chirii

16.633,44

Exceptie OUG 34/2006

105

Actualizari program

7854

Cumparare directa

Actualizari program

5,95

Cumparare directa

107

Zainea Com Serv
Agentia pentru serviciile societatii
informationale
Legis

Actualizari legis

1382,95

Cumparare directa

108

Monitorul Oficial

Actualizari M.Oficial

960

Cumparare directa

109

Indaco Systems

Actualizari program

2681,17

Cumparare directa

110

Ciel

Actualizari program

476,00

Cumparare directa

111

Axel Soft

Actualizare soft

6.236,79

Cumparare directa

112

Mol Romania

Roviniete

410,62

Cumparare directa

113

Generali Asigurari

Casco - Rca

19443

Cumparare directa

114

Sisad

Servicii de arhivare

31334,4

Cumparare directa

115

Bricostore

Servicii

24,00

Cumparare directa
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116

Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR

Servicii amenajari

3.274,27

Cumparare directa

117

K Tech Electronocs

Tonere

27.524,70

Cumparare directa

118

Indaco Systems

Soft program legislativ

65,10

Cumparare directa

Tabelul nr. 7 – Lista de furnizori şi contractele încheiate
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Lista documentelor de interes public
şi lista documentelor gestionate potrivit legii

1. Documente de interes public, altele decât cele comunicate din oficiu:
a. Puncte de vedere emise de A.N.R.M.A.P., la solicitarea persoanelor fizice şi/sau
juridice, privind interpretarea unor prevederi legislative;
b. Sumarul rapoartelor de control, referitoare la modul de atribuire a contractelor de
achiziţie publică de către o autoritate contractantă supuse procedurii de
supraveghere;
c. Rapoartele privind contractele de achiziţie publică atribuite de autorităţile
contractante, întocmite potrivit anexei nr. 2 din H.G. nr. 925/2006;
d. Contracte şi dosare de achiziţii publice încheiate/întocmite de A.N.R.M.A.P. ca
urmare a efectuării achiziţiilor proprii.

2. Documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii, altele decât cele de la
punctul 1:
a. Documente constatatoare, potrivit art. 2 din H.G. nr. 1337/2006;
b. Deciziile emise de către C.N.S.C. şi transmise A.N.R.M.A.P., potrivit art. 278 alin.
(4) în vederea monitorizării îndeplinirii măsurilor de remediere dispuse;
c. Avizele consultative emise de U.C.V.A.P. în cazul constatării unor noconcordanţe
în aplicarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, potrivit O.U.G. nr. 30/2006 şi
transmise către A.N.R.M.A.P..

3. Programul de comunicare a informaţiilor de interes public solicitate verbal:
Luni - Joi: 12.30 – 14;
Vineri: 12.30 – 15.30.

4. Modalităţile de contestare a deciziei privind refuzul comunicării informaţiilor
solicitate:
Împotriva refuzului comunicării informaţillor solicitate se poate depune, în termen de
30 de zile de la luarea la cunoştinţă a respectivei decizii, reclamaţie administrativă la
conducătorul instituţiei, potrivit prevederilor H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea
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normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public.
Reclamantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se
consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere
la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la
expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

5. Persoane responsabile cu difuzarea informaţiilor publice:

Andra PÂRVU,
Consilier
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Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public

Indicatori

Răspuns

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii
1. Instituţia d-voastră a elaborat şi publicat informaţiile de interes public, din
oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 2008?

DA

NU

X

2. Lista a fost făcută publică prin:
a. Afişare la sediul instituţiei
b. Monitorul Oficial al României
c. Mass-media
d. Publicaţiile proprii
e. Pagina de Internet proprie
3. Instituţia d-voastră a organizat un punct de informare–documentare,
potrivit art. 5 , paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 şi art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 ?
4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare – documentare
în anul 2008

X
DA

NU

X
0

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public
1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2008, departajat pe domenii de interes:
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
a. Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc)
b. Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice
c. Acte normative, reglementări
d. Activitatea liderilor instituţiei
e. Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544
f. Altele (documente constatatoare, interpretare legislaţie)

4
24
4
0
1
15

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2008, departajat după modalitatea de soluţionare a
acestora:
a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil

47

b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare altor instituţii

1

c. Numărul de
solicitări
înregistrate
respinse, din
motivul:

a) informaţii exceptate

0

b) informatii inexistente

3

c) fără motiv

0

d) alte motivaţii (care ?)

6
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a) utilizarea banilor publici (contracte,
investiţii, cheltuieli etc)
b) modul de îndeplinire a atribuţiilor
institutiei publice
c) acte normative, reglementări
d. Numărul de
solicitări
înregistrate
respinse,
departajat pe
domenii de
interes:

0
2
0

d) activitatea liderilor instituţiei

0

e) informaţii privind modul de aplicare a
Legii nr. 544

0

f) altele (documentele constatatoare sunt
acte administrative emise de instituţii terţe
în raport cu A.N.R.M.A.P. şi conţin
informaţii privind activităţi comerciale sau
financiare ale unor operatori economci,
singurele în măsură să dea publicităţii
aceste informaţii sau să pună la dispoziţia
persoanelor interesate, copii după aceste
documente sunt autorităţile contractante
emitente)

8

3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2008, departajat după tipul solicitantului informaţiilor:
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane fizice

10

b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane juridice

47

4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2008, departajat după modalitatea de adresare a
solicitării (nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii):
a. pe suport de hârtie

9

b. pe suport electronic

48

c. verbal

aprox. 25

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
1. Numărul de reclamaţii
administrative la
adresa instituţiilor
publice în anul 2008 în
baza Legii nr.544/2001

a. rezolvate favorabil reclamantului

0

b. respinse

0

c. în curs de soluţionare

0

2. Numărul de plângeri în
instanţă la adresa
instituţiilor publice în
anul 2008 în baza
Legii nr.544/2001

a. rezolvate favorabil reclamantului

0

b. rezolvate în favoarea instituţiei

0

c. pe rol

0

1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau persoanelor)
însărcinate cu informarea şi relaţiile publice (consumabile) în anul 2008

aprox. 2500 RON

D. Costuri

2. Suma încasată în anul 2008 de instituţie pentru serviciile de copiere a
informaţiilor de interes public furnizate

nu este cazul

Tabelul nr. 8 – Raport de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001
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Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică

Indicatori

Răspuns

A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2008

2

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public

2

Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
a. pe site-ul propriu

2

b. prin afisare la sediul propriu

0

c. prin mass-media

0

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la
proiecte de acte normative

0

Din care, solicitate de:
a. persoane fizice

0

b. asociaţii de afaceri sau alte asociatii legal constituite

0

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere
pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ
5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal
constituite

nu s-au primit
astfel de cereri
0

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care
au fost desemnate

1

7. Numărul total al recomandarilor primite

0

8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative

0

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite

nu s-au primit
astfel de cereri
0

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2008 fără a fi
obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de
urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr.
52/2003, conform art. 5)

B. Procesul de luare a deciziilor
1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice)

0

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:
a. afişare la sediul propriu

0

b. publicare pe site-ul propriu

0

c. mass-media

0
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3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele
publice (exclusiv funcţionarii)

0

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media

0

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul
şedinţelor publice

0

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate

0

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:
a. informaţii exceptate

0

b. vot secret

0

c. alte motive (care ?)

0

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice

0

9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute publice

0

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa
decizională intentate administraţiei publice:
a. rezolvate favorabil reclamantului

0

b. rezolvate favorabil instituţiei

0

c. în curs de soluţionare

0

Tabelul nr. 9 – Raport de evaluare privind implementarea Legii nr. 52/2003

Glosar de termeni:
•

Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate
generală

•

Asociaţie legal constituită = orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice
alt grup asociativ de reprezentare civică

•

Minută = documentul scris (procesul verbal) în care se consemnează în rezumat
punctele de vedere exprimate de participanţi la o sedinţă, precum şi rezultatul
dezbaterilor

•

Proiect de act normativ = textul actului normativ înainte de adoptare

•

Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată
verbal sau în scris, primită de către autorităţile publice de la orice persoană
interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor
normative

•

>edinţă publică = şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi
la care are acces orice persoană interesată
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Lista de adrese şi contacte

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea
şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
Adresă: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1,
010873 Bucureşti, România
Tel.: direct / interior / Fax
Cabinet Preşedinte:
(+40) 21.311.80.90 / (+40) 21.319.95.65 int. 123.201 / (+40) 21.311.80.95
Cabinet Vicepreşedinte:
(+40) 21.311.80.91 / (+40) 21.319.95.65 int. 123.203 / (+40) 21.311.80.94
Secretar General:
(+40) 21.311.80.92 / (+40) 21.319.95.65 int. 123.205 / (+40) 21.311.80.93
Direcţia Generală Supraveghere, Monitorizare şi Evaluare:
(+40) 21.319.95.65 int. 123.218
Direcţia Generală Politici şi Reglementare:
(+40) 21.319.95.65 int. 123.222
Direcţia Generală Analize şi Dezvoltare Operaţională:
(+40) 21.319.95.65 int. 123.213
Direcţia Administrativă:
(+40) 21.319.95.65 int. 123.205
Departamentul Strategii şi Comunicare:
+ (40) 749.666.554 / (+40) 21.319.95.65 int. 123.208

E-mail solicitări informaţii publice:
birouldepresa@anrmap.ro
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