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Misiune, viziune, obiective.  
 

Misiune 

Autoritatea Natională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice este 
instituţia care gestioneză sistemul de achiziţii publice din România, având ca rol 
fundamental formularea la nivel de concepţie, promovarea şi implementarea politicii în 
domeniul achiziţiilor publice. 

Noi asigurăm dezvoltarea şi evoluţia continuă a mecanismelor prin care instituţiile şi 
structurile din cadrul sistemului naţional de achiziţii publice interacţionează cu autorităţile 
contractante iar acestea din urmă cu operatorii economici. Ne aflăm aici pentru a crea 
premisele de creştere a eficienţei, a transparenţei şi competitivităţii achiziţiilor în sectorul 
public. 

Ţelul nostru este să întărim capacitatea de implementare a legislaţiei în domeniul 
achiziţiilor publice la nivelul autorităţilor contractante şi să promovăm profesionalismul 
prin acţiunile noastre, astfel încât sistemul de achiziţii publice din România, în ansamblul 
său, să fie apreciat şi perceput ca un exemplu de bună practică la nivel european. 

 

Viziune 

Depăşind cifra de 16% din media PIB - ului Uniunii Europene, achiziţiile publice 
reprezintă una din principalele surse care alimentează procesul continuu de dezvoltare 
economică şi socială a Statelor Membre ale U.E.. 

Menţinera unui cadru corespunzător de aplicare conformă a legislaţiei în domeniul 
achiziţiilor publice şi responsabilizarea autorităţilor contractante şi/sau a persoanelor 
fizice/juridice care au obligaţia de a aplica procedurile de atribuire este singura modalitate 
prin care se poate garanta eficienţa utilizării fondurilor publice.  

Activitatea A.N.R.M.A.P. este orientată spre crearea şi întreţinerea unui cadru 
propice valorificării întregului efort economic angajat şi creşterii impactului social 
al procesului de achiziţie publică, prin susţinerea unui sistem de achiziţii publice 
sănatos, eficient şi credibil. 

 

Obiective strategice 

- Perfecţionarea cadrului legislativ armonizat care a fost implementat în domeniul 
achiziţiilor publice pe măsură ce acquis-ul comunitar se modifică şi/sau este 
îmbunătăţit, astfel încât să se asigure permanent un grad cât mai ridicat de 
coerenţă a legislaţiei naţionale în vigoare, concomitent cu respectarea deplină a 
compatibilităţii/conformităţii cu prevederile acquis-ului comunitar; 
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- Crearea premiselor necesare pentru asigurarea unui mod convergent de 
funcţionare a instituţiilor din cadrul sistemului de achiziţii publice, raportat la 
competenţele acestora; 

- Întărirea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice la 
nivelul autorităţilor contractante prin dezvoltarea continuă a suportului acordat 
acestora în vederea aplicării corecte a legislaţiei şi instruirea personalului implicat 
în activităţi specifice achiziţiilor publice; 

- Creşterea gradului de aplicare conformă a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice 
prin măsurile dispuse ca urmare a monitorizării şi supravegherii modului de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

- Promovarea bunelor practici naţionale şi europene, atât în raport cu instituţiile şi 
organismele din România cât şi cu instituţiile corespondente la nivelul U.E. şi /sau 
la nivelul Statelor Membre ale U.E..  

 

Valori comune 

Profesionalism: Profilul şi experienţa specialiştilor noştri conferă instituţiei prestanţă şi 
credibilitate, eforturile noastre fiind orientate în permanenţă spre împărtăşirea şi 
integrarea acestor valori în cadrul tuturor instituţiilor care intră cu noi în contact prin 
prisma sferei noastre de activitate. 

Comunicare şi lucru în echipă: Cele mai bune soluţii pentru rezolvarea unor probleme 
sunt cele care au la bază comunicarea internă şi lucrul în echipă. Soluţiile ne aparţin 
nouă şi nu unei singure persoane.  

Integritate: Ne implicăm în mod responsabil în rezolvarea problemelor semnalate de 
autorităţile contractante şi de societatea civilă, ca parteneri în atingerea obiectivelor 
comune, demonstrând în acelaşi timp imparţialitate şi transparenţă în soluţiile propuse. 

Respect faţă de lege: Litera şi spiritul legii sunt esenţiale în activitatea noastră care 
presupune cel mai înalt grad de obiectivitate în raport cu situaţiile de fapt care ne sunt 
aduse la cunoştinţă. 

Modernism şi flexibiltate: Îmbinăm experienţa specialiştilor cu vechime în domeniu cu 
flexibilitatea şi gândirea inovatoare a unei echipe tinere şi ambiţioase.  
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Mesajul preşedintelui. 

 
 

Anul 2007 a însemnat pentru Autoritatea 
Naţională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
consolidarea poziţiei sale în cadrul 
sistemului de achiziţii publice, în raport cu 
toţi participanţii din sistem, eforturile şi 
acţiunile acesteia fiind orientate către 
asigurarea atât a unui nivel ridicat de 
transparenţă în activitatea autorităţilor 
contractante şi a operatorilor economici 
cât şi a unei capacităţi corespunzătoare de 
implemen-tare a cadrului legislativ din 
domeniu, care să contribuie la dezvoltarea 
unui mediu de afaceri sănătos şi durabil.  

După o perioadă de 6 luni, timp în care am 
avut privilegiul de a mă afla la conducerea 
instituţiei, pot afirma că există semne 
îmbucurătoare care ne arată că piaţa 
achiziţiilor publice reacţionează pozitiv la 
eforturile noastre şi, totodată că, la nici doi 
ani de funcţionare a sistemului de achiziţii 
publice implementat de A.N.R.M.A.P., 
acesta intră în perioada sa de „maturitate”. 
Datorăm aceste lucruri faptului că reforma 
sistemului de achiziţii publice promovată 
de Guvern, cu respectarea măsurilor şi 
planului de acţiune privind implementarea 
acesteia,  a dat rezultatele anticipate.  

Bineînţeles, lucrurile sunt departe de a fi 
perfecte însă ţelul nostru de acum încolo 
este să perfecţionăm sistemul de achiziţii 
publice dezvoltat, să întărim capacitatea 
de implementare a legislaţiei în domeniul 
achiziţiilor publice la nivelul autorităţilor 
contractante. Preocuparea noastră pentru 

continua îmbunătăţire a sistemului de 
achiziţii publice şi pentru promovarea 
acelor măsuri de eficientizare a sa şi a 
activităţii instituţiilor care fac parte din 
acesta este numai un răspuns firesc la 
semnalele pieţii. 

Îmi exprim convingerea că, în condiţiile în 
care Guvernul va oferi în continuare 
acestei instituţii sprijinul necesar şi va 
furniza acesteia resursele necesare, 
A.N.R.M.A.P. va deveni o instituţie etalon 
a administraţiei publice centrale, a cărei 
existenţă va reda încrederea 
contribuabililor că banii publici nu sunt 
irosiţi.  

În viziunea noastră, menţinera unui cadru 
corespunzător de aplicare conformă a 
legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice 
şi responsabilizarea autorităţilor 
contractante şi/sau a persoanelor 
fizice/juridice care au obligaţia de a aplica 
procedurile de atribuire este singura 
modalitate  prin  care  se  poate garanta 
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eficienţa utilizării fondurilor publice.  

Prin urmare, mesajul meu către toate 
autorităţile contractante este unul clar:  

Ne aflăm aici pentru dumneavoastră şi 
pentru a vă oferi sprijinul necesar ori de 
câte ori este nevoie. Nu vom pregeta însă 
să luăm toate măsurile legale, să aplicăm 
sancţiuni şi/sau să cerem nulitatea 
absolută a contractelor încheiate ori de 
câte ori vom descoperi că nu există 

respect faţă de lege şi faţă de banii 
publici. Avem obligaţia de a arăta 
cetăţenilor acestei ţări respectul cuvenit şi 
siguranţa că banii publici sunt cheltuiţi 
într-un mod sănătos şi eficient.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marius GOGESCU, 

 

Preşedintele A.N.R.M.A.P. 
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1. Construcţia instituţională a sistemului de achiziţii publice din 

România şi legislaţia aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice. 
 

 
 

1.1. Sistemul de achiziţii publice. 

Sistemul de achiziţii publice a fost implementat în România ca urmare a ducerii la 
îndeplinirea a măsurilor prevăzute de hotărârea Guvernului nr. 901/2005 privind 
aprobarea Strategiei de reformă a sistemului achiziţiilor publice, precum şi a planului de 
acţiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005 – 2007. 

Schematic, construcţia instituţională a sistemului de achiziţii publice din România poate fi 
redată după cum urmează: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. nr. 1. – Construcţia instituţională a sistemului de achiziţii publice 
 
A.N.R.M.A.P.  
(Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice) 

- este: instituţia care reglementează (concepţie legislativă), monitorizează şi 
supraveghează (control) sistemul de achiziţii publice; 

- funcţionează: în subordinea Guvernului;  

- exercită în sistem: puterea legislativă/puterea executivă; 

 

A.N.R.M.A.P

U.C.V.A.P C.N.S.C. 

S.E.A.P. 
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- are ca rol fundamental: formularea la nivel de concepţie, promovarea şi 
implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice.  

- îndeplineşte următoarele funcţii:  

a) reglementarea cadrului legal referitor la aplicarea procedurilor pentru 
atribuirea contractelor de achiziţie publică; 

b) monitorizare, evaluare, analiză şi supraveghere (control) a modului de 
atribuire a contractelor de achizitiţie publică; 

c) reprezentare a României în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de 
lucru şi al reţelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeană; 

d) iniţiere/susţinere a proiectelor sau acţiunilor de instruire a personalului 
implicat în activităţi specifice achiziţiilor publice; 

e) consiliere metodologică a autorităţilor contractante în procesul de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică; 

- funcţionează în baza:  

o O.U.G. nr. 74/2005 privind înfiinţarea A.N.R.M.A.P., aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 111/2006; 

o O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

o H.G. nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea A.N.R.M.A.P.. 

 

U.C.V.A.P. 

(Unitatea de Coordonare si Verificare a Achizitiilor Publice - Ministerul Economiei si 
Finantelor) 

- este: structura specializată cu rol de verificare, după publicarea anunţului de 
participare şi până la atribuirea şi semnarea contractului, a aspectelor procedurale 
aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legistaţiei 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (control ex-  ante); 

- funcţionează: în cadrul Ministerului Economiei şi Finaţelor; 

- are în sistem: rol consultativ; 

- are ca obiectiv: asigurarea conformităţii cu legislaţia din domeniu a procedurilor 
derulate în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, finanţate 
din fonduri publice şi a documentelor întocmite în cadrul acestor proceduri prin 
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desemnarea de observatori care participă şi verifică etapele procesului de atribuire 
a contractelor selectate pe baza unei analize de risc; 

- îndeplineşte următoarele atribuţii:  

a) urmărirea derulării procedurilor în legatură cu procesul de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

b) analiza documentaţiei întocmite de autoritatea contractantă în scopul 
atribuirii contractelor de achiziţii publice, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

c) elaborarea de rapoarte de activitate pentru fiecare procedură de atribuire a 
contractelor de achiziţii publice, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, care a fost supusă 
verificării de către observatorii desemnaţi; 

d) emiterea de avize cu caracter consultativ în situaţia în care se constată 
neconcordanţe în aplicarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, pe 
baza cărora autoritatea contractantă poate să modifice, să înceteze, să 
revoce, să anuleze actele în legătură cu care s-a emis avizul consultativ. 

- funcţionează în baza:  

o O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale 
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

o H.G. nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare la O.U.G. nr. 
30/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

o Ordinul M.E.F. nr. 2181/2007 privind aprobarea Manualului operaţional 
pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de 
achiziţie publică,a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii. 

 

C.N.S.C. 

(Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor) 

- este: organismul cu activitate administrativ-jurisdictională în ceea ce priveşte 
sistemul de “remedii” (soluţionarea contestaţiilor); 

- funcţionează: în subordinea Guvernului; 

- exercită în sistem: puterea judecătorească (functionează ca o cvasi – instanţă), 
fiind independent în ceea ce priveşte deciziile sale, acestea putând fi cenzurate  
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numai de instanţele de judectă; 

- are competenţa: de a soluţiona contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de 
atribuire, înainte de încheierea contractului, prin complete specializate; 

- are obligaţia: de apărare a şi realizare a drepturilor şi intereselor legitime supuse 
soluţionării prin contestaţiile depuse în faţa sa. 

- funcţionează în baza:  

o art. 255 – 292 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

o H.G. nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

 

S.E.A.P. 

(Sistemul Electronic de Achiziţii Publice)  
- este: sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la                

www.e-licitaţie.ro, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor 
de atribuire; 

- funcţionează: în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Serviciile Societăţii 
Informaţionale (fostul Inspectorat General pentru Comunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiilor), instituţie aflată în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi 
Tehnologiei Informaţiei; 

- are în sistem: rol de suport tehnic; 

- are ca obiectiv: asigurarea cadrului tehnic şi organizatoric specific pentru 
organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică prin mijloace electronice precum şi asigurarea transparenţei procedurilor 
de atribuire prin publicarea electronică a anunţurilor de intenţie, de participare şi 
de atribuire; 

- pune la dispoziţia: 

a) autorităţilor contractante facilităţi tehnice pentru: 

o #aplicarea, integral prin mijloace electronice, a procedurilor de licitaţie 
deschisă, licitaţie restrânsă şi cerere de oferte; 

o #aplicarea, parţial prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică; 

o #utilizarea licitaţiei electronice, astfel cum este prevăzută această  
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modalitate specială de atribuire a contractului de achiziţie publică la art. 
161-169 din O.U.G. nr. 34/2006; 

o achiziţionarea directă de produse, servicii sau de lucrări, prin intermediul 
unui catalog electronic, aşa cum este prevăzut la art. 19 din O.U.G. nr. 
34/2006; 

o publicarea electronică de către autorităţile contractante a anunţurilor de 
intenţie, de participare şi de atribuire; 

b) A.N.R.M.A.P., pe baza datelor disponibile în sistem: 

o rapoartele solicitate de aceasta, în scopul asigurării informaţiilor 
necesare creării de baze de date statistice#; 

- funcţionează în baza:  

o art. 48 - 49, 151 şi 301 din 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; 

o O.U.G. nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea 
aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare; 

o O.U.G. nr. 73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru 
Serviciile Societăţii Informaţionale; 

o art. 1 şi 2 din H.G. nr. 1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin 
mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 

 

1.2.. Legislaţia aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice. 

Din punctul de vedere al legislaţiei aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, prezentăm în 
cele de urmează lista actelor normative în vigoare: 

 

 Legislaţia Uniunii Europene privind achiziţiile publice. 

- Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 
2004, de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poștale (sectoarele de 
utilităţi); 

- Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 
2004, privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții  
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publice de lucrări, de bunuri şi de servicii (sectorul clasic); 

- Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea 
actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind aplicarea procedurilor 
care vizează căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de 
produse şi a contractelor publice de lucrări (remediile în sectorul clasic); 

- Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea 
actelor cu putere de lege şi actelor administrative referitoare la aplicarea normelor 
comunitare cu privire la procedurile de achiziţii publice ale entităților care 
desfăşoară activităţi în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi 
telecomunicaţiilor (remediile în sectoarele de utilităţi); 

- Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 
2007, de modificare a Directivelor Consiliului 89/665/CEE şi 92/13/CEE în ceea ce 
privește ameliorarea eficacității căilor de atac în materie de atribuire a contractelor 
de achiziții publice; 

- Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 
noiembrie 2002 privind Vocabularul Comun al achizitiilor publice (CPV);   

- Regulamentul (CE) nr. 2151/2003 al Comisiei din 16 decembrie 2003 de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al 
Consiliului privind Vocabularul Comun al achizitiilor publice (CPV);  

- Regulamentul (CE) nr. 1564/2005 al Comisiei din 7 septembrie 2005 de stabilire a 
formularelor standard pentru publicarea anunţurilor în cadrul procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziţii publice în conformitate cu Directivele 
2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi Consiliului; 

 

 Legislaţia naţională armonizată privind achiziţiile publice. 

- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace 
electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace 
electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi  
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 a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea 
contractelor de achiziţie publică; 

- Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 183/2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la 
contractul de publicitate media; 

- Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 11/2007 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. 
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2. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi                       
Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 

 

2.1. Evoluţii faţă de situaţia din perioada 2005 - 2006. 
În luna septembrie 2006, Comisia Europeană a dat publicităţii Raportul de monitorizare a 
stadiului pregătirii României şi Bulgariei pentru statutul de membru U.E., raport care 
conţine şi câteva referiri generale privind achiziţiile publice.  

Astfel, pe de o parte se apreciază eforturile depuse de DNA cu ocazia redeschiderii unor 
dosare mai vechi privind anumite achiziţii publice iar pe de alta, este făcută şi o critică 
privind funcţionarea sistemului de achiziţii publice, respectv a componentei de control ex-
ante, aflată în responsabilitatea M.E.F. – U.C.V.A.P., care, la acea vreme, nu devenise 
încă operaţională.  

Ca o apreciere generală privind sistemul de achiziţii publice implementat în România, 
raportul arată că este necesară continuarea procesului de pregătire de specialitate iniţiat 
în scopul dezvoltării capacităţii de implementare a legislaţiei la nivelul autorităţilor 
contractante. 

Faţă de aspectele evidenţiate în cadrul acestui raport, acestea au reconfirmat practic 
poziţia Comisiei Europene exprimată cu prilejul Raportului de Monitorizare dat publicităţii 
în luna mai 2006, prin care se arăta că România, datorită eforturilor Guvernului şi 
respectării angajamentului de a duce la bun sfârşit Reforma sistemului de achiziţii publice 
din România, a reuşit să depăşească situaţia critică din anul 2005. 

Aşadar, putem afirma că, anul 2007 a însemnat pentru sistemul de achiziţii publice din 
România începerea unei noi perioade, respectiv cea de maturizare a sistemului, în care 
eforturile Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
au trebuit să fie reorientate de la îndeplinirea angajamentelor asumate de România în 
procesul de integrare la Uniunea Europeană către îmbunătăţirea şi perfecţionarea 
sistemului implementat în anul 2006, concomitent cu crearea premiselor necesare pentru 
asigurarea unui mod convergent de funcţionare a instituţiilor din cadrul sistemului de 
achiziţii publice, raportat la competenţele acestora. 

 
2.1.1. Sinteza îndeplinirii obiectivelor propuse pentru anul 2007 

Alături de obiectivele strategice, care au constituit o preocupare continuă, pentru anul 
2007 A.N.R.M.A.P. şi-a propus să realizeze o serie de obiective specifice al căror rol a 
fost de a contribui la perfecţionarea sistemului de achiziţii publice pe termen mediu – 
lung.   

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

- Asigurarea informaţiilor necesare autorităţilor contractante pentru aplicarea 
conformă a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice; 
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- Continuarea şi încheierea ciclului de promovare a noului cadru legislativ demarat 
în anul 2006, prin susţinerea sesiunilor scurte de informare în restul de 20 de 
judeţe de la nivelul ţării; 

- Susţinerea de programe de instruire şi perfecţionare profesională în colaborare cu 
instituţiile specializate de perfecţionare profesională publice şi private; 

- Asigurarea legăturilor operaţionale cu serviciile tehnice specializate ale Comisiei 
Europene, prin participarea în proporţie de 100% la întrunirile la care instituţia a 
fost invitată să participe; 

- Înfiinţarea unui birou de consultaţii tehnice care se va ocupa în principal de 
solicitările transmise prin e-mail, astfel încât media timpului de răspuns la acest tip 
de solicitări să scadă de la 5 – 7 zile la 1 – 3 zile; 

- Ocuparea schemei de personal disponibile la nivelul A.N.R.M.A.P. în proporţie de 
80 – 90 %; 

- Aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea 
A.N.R.M.A.P. şi diminuarea discrepanţelor de salarizare dintre personalul 
A.N.R.M.A.P. şi personalul celorlalte instituţii care au competenţe punctuale în 
sistemul de achiziţii publice, dar care beneficiază în prezent de un nivel de 
salarizare peste nivelul de salarizare stabilit în cadrul A.N.R.M.A.P.;  

- Aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a achiziţiilor 
publice, componentă esenţială pentru controlul achiziţiilor publice, constatarea 
contravenţiilor şi sancţionarea acestora; 

- Aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 34/2006; 

- Elaborarea şi aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind procedura 
specifică de elaborare şi transmitere a cererii de constatare a faptului că o anumită 
activitate relevantă este expusă direct concurenţei pe o piaţă la care accesul nu 
este restricţionat (obiectiv parţial îndeplinit în sensul că proiectul de act normativ a 
fost elaborat însă, până la sfărşitul anului 2007 nu a fost aprobat); 

- Elaborarea Ghidului privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune de servicii (obiectiv parţial îndeplinit în sensul că 
ghidul nu a fost finalizat până la sfărşitul anului 2007);    

- Încheierea unor protocoale de cooperare inter-instituţională cu o serie de insituţii 
care au competenţe punctuale în domeniul achiziţiilor publice (obiectiv parţial 
îndeplinit în sensul că, până la finalul anului 2007 au fost încheiate protocoale cu: 
Unitatea de Coordonare şi Verificare a Achiziţiilor Publice, Autoritatea de Control a 
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Guvernului şi Autoritatea de Management – Programul Operaţional Asistenţă 
Tehnică); 

- Desfăşurarea unor acţiuni tematice de supraveghere a modului de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, urmărindu-se în special conformarea autorităţilor 
contractante cu prevederile legislative în cazul atribuirii contractelor prin 
intermediul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de 
participare precum şi respectarea de către acestea a regulilor de publicitate prin 
transmiterea obligatorie spre publicare în S.E.A.P. a anunţurilor de intenţie, de 
participare şi de atribuire;  

- Monitorizarea indicatorilor statistici privind achiziţiile publice, care trebuie raportaţi 
anual Comisiei Europene, precum şi a celor stabiliţi de A.N.R.M.A.P. în scopul 
evaluării întregului sistem al achiziţiilor publice; 

- Derularea proiectului PHARE RO – 2004/8016 – 772.03.01.02.05: “Întărirea 
capacităţii administrative şi manageriale pentru o implementare eficientă a 
legislaţiei privind achiziţiile publice” care are ca obiective prinicpale formarea de 
formatori în domeniul achiziţiilor publice, instruirea personalului implicat în 
activităţile aferente achiziţiilor publice la nivelul a 500 de autorităţi contractante 
catalogate drept “achizitori de proporţii mari” precum şi elaborarea unor materiale 
informative privind etica în domeniul achiziţiilor publice. 

 

 

Este de precizat faptul că, în raport cu 
obiectivele stabilite, 12 dintre acestea au fost 
îndeplinite integral, 3 obiective au fost 
îndeplinite parţial, în timp ce doar un singur 
obiectiv  nu a fost deloc îndeplinit, urmând ca 
realizarea integrală a acestora să constitutie 
una din priorităţile stabilite pentru anul 2008.  

 

 

 

2.2. Structura organizatorică, conducerea şi resursele umane. 

Din punctul de vedere al structurii organizatorice, la sfârşitul lunii mai 2007, instituţia a 
restructurată, atât ca număr al resurselor umane alocate cât şi ca organizare a 
direcţiilor/departamentelor care funcţionează în cadrul acestora. 

Este vorba de modificările promovate odată cu aprobarea hotărârii Guvernului nr. 
525/2007 privind organizarea şi funcţionarea A.N.R.M.A.P., modificări care au avut în 
vedere, în principal, măsuri de îmbunătăţire a modului de funcţionare a instituţiei. Din 

Fig. nr. 2. – Stadiul îndeplinirii 
obiectivelor pe anul 2007 
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păcate, odată cu aceste modificări, schema de personal a A.N.R.M.A.P. a suferit o 
reducere substanţială, respectiv numărul total de posturi a fost diminuat cu 30, ca urmare 
a deciziilor luate în luna aprilie 2007, cu prilejul aprobării măsurilor privind reorganizarea 
aparatului de lucru al Guvernului. 

Dacă la momentul respectiv această decizie nu a avut implicaţii majore în desfăşurarea 
curentă a activităţii instituţiei, în prezent volumul activităţii curente s-a triplat faţă de 
perioada 2006 – 2007, necesarul de personal pentru a face faţă în proporţie de 100% la 
acest nivel fiind estimat la un total de 150 de posturi, ceea ce reprezintă o creştere de 
20% faţă de schema de personal iniţială a instituţiei şi de 50% faţă de schema de 
personal aprobată la momentul de faţă.  

Nerezolvarea urgentă a situaţiei privind acoperirea necesarului de personal se constituie 
ca o ameninţare pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei în viitorul apropiat şi va 
avea un efect negativ în sensul că există un risc crescut de supraîncărcare a personalului 
existent, depăşire a termenelor şi stimularea 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 care este de natură să stimuleaze acest fenomen.   

Din punct de vedere al resurselor umane, A.N.R.M.A.P. dispune la momentul de faţă 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.  

În prezent în cadrul A.N.R.M.A.P. sunt angajate 82 de persoane cu studii superioare 
(cca. 89% din personal) şi 10 cu studii medii (cca. 11% din personal), iar dintre acestea 
61 (cca. 66%) sunt femei şi 31 bărbaţi (cca. 34%).  

De asemenea posturile de funcţie publică reprezintă 77% din totalul personalului 
disponibil iar cele cu contract individual de muncă reprezintă 21% din acestea.  

Conducerea instituţiei este asigurată de un preşedinte cu rang de secretar de stat, 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: 
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Tabelul nr. 1. – Distribuţia posturilor în cadrul A.N.R.M.A.P. 

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: 

- Radu ANTONESCU, director general; 

o Direcţia monitorizare şi evaluare: 

- Jenica IOAN, director; 

o Compartimentul supraveghere. 

• Direcţia generală politici şi reglementare: 

- Gheorghe CAZAN, director general; 

- Octavian CONSTANTINESCU, director general adjunct. 

• Direcţia generală analize şi dezvoltare operaţională: 

- Carmen APOSTOL, director general; 

o Direcţia analize şi instruire: 

- Raluca MARŢIAN, director; 

o Biroul consultaţii tehnice: 

- Bogdan DOBRIN, şef birou. 

• Direcţia economico-adminstrativă: 

- Tina ANDRONACHE, director; 

o Serviciul financiar-contabilitate: 

- Roxana Grecu, şef serviciu; 

o Serviciul administrativ: 

Barbaţi Femei Studii. 
sup. 

Studii 
medii Nr. total de posturi la nivelul 

A.N.R.M.A.P.  
98 

31 61 88 10 
Nr. total de funcţii de demnitate 

publică  2 2 0 2 0 

Nr. total înalţi funcţionari publici 1 1 0 1 0 
Nr. total funcţii publice  

(inclusiv î.f.p.) 75 19 50 72 3 

Nr. total funcţii publice de 
conducere 11 5 6 11 0 

Nr. total funcţii publice de execuţie 63 13 44 60 3 

Nr. total funcţii contractuale de 
conducere 2 1 1 2 0 

Nr. total funcţii contractuale de 
execuţie 19 9 10 12 7 

Medie de varsta personal 37,45 
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- Cosmin POPESCU, şef serviciu; 

 Compartimentul achiziţii publice; 

o Serviciul resurse umane: 

- 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. 

Ştatul de funcţii al A.N.R.M.A.P. este prezentat, în detaliu, în cadrul anexei nr. 2.  

 

 

2.3. A.N.R.M.A.P. în anul 2007. 

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 2007 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; 

- îndrumarea metodologică şi consultanţă de specialitate acordată autorităţilor 
contractante şi operatorilor economici; 

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

- reprezentarea României în cadrul evenimentelor organizate la nivel european; 

 

2.3.1. Reglementarea cadrului normativ. 

Din punctul de vedere al activităţii de reglementare a cadrului normativ, în cursul anului 
2007, A.N.R.M.A.P. a procedat la elaborarea şi promovarea unor acte normative, mater- 

ializate într-o serie de măsuri de îmbunătăţire a sistemului de achiziţii publice şi de 
corectare a unor probleme constatate din practică, în cursul primului an de funcţionare a 
acestuia potrivit prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
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publică, a contractelor de achiziţie de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii. 

 

 Activitatea de elaborare a actelor normative la nivelul legislaţiei primare  

- O.U.G. nr. 94/2007.  

Pornind de la premisa susţinerii şi imbunătăţirii sistemului de achiziţii publice 
implementat în cursul anului 2006, modificările legislative promovate prin O.U.G. nr. 
94/26.09.2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34/2006 au fost axate pe:  

- modificarea unor praguri valorice în sensul majorării acestora; 

- reducerea perioadei de aşteptare între momentul comunicării rezultatului 
procedurii şi momentul încheierii contractului (standstill); 

- eliminarea obligaţiei de a aplica procedurile de atribuire prevăzute de O.U.G. 
nr. 34/2006, în anumite condiţii, de către operatori economici care nu sunt 
autorităţi contractante, atunci când acestea atribuie contracte 
finanţate/subvenţionate de către o autoritate contractantă; 

- introducerea unor prevederi cu rol de flexibilizare a sistemului de soluţionare a 
contestaţiilor şi reducere a numărului de contestaţii, în special al celor care 
vizează „şicanarea” autorităţilor contractante; 

- introducerea unor prevederi cu rol de a creşte gradul de conformare şi 
disciplină al autorităţilor contractante în raport cu legislaţia în vigoare în materia 
achiziţiilor publice precum şi modificarea cuantumului sancţiunilor 
contravenţionale, măsură coroborată cu extinderea contravenţiilor prevăzute de 
lege. 

Trebuie menţionat că toate aceste măsuri au rolul de a „relaxa” sistemul de 
achiziţii publice în ansamblul său, relaxare care însă este însoţită şi de anumite 
măsuri cu cu rol de a creşte gradul de conformare şi disciplină al autorităţilor 
contractante în raport cu legislaţia în vigoare în materia achiziţiilor publice.  

Se anticipează că toate aceste modificări vor contribui la respectarea 
principiilor consacrate în materia achiziţiilor publice dar şi la o flexibilizare 
rezonabilă în procesul de aplicare al procedurilor de atribuire, fapt care va 
conduce la eliminarea disfuncţionalităţilor în activitatea autorităţilor 
contractante, cu implicaţii asupra calităţii serviciilor publice pe care acestea 
sunt obligate să le asigure. 

 

 Activitatea de elaborare a actelor normative la nivelul legislaţiei secundare    

- H.G. nr. 71/2007 şi 
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- H.G. nr. 525/2007.  

În afară de modificările aduse asupra legilaţiei primare, anul 2007 a însemnat şi 
încheierea procesului de elaborare al legislaţiei secundare aferentă O.U.G. nr. 
34/2006.  

Prin elaborarea şi promovarea H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii din O.U.G. nr. 34/2006, s-a asigurat 
punerea la dispoziţia autorităţilor contractante a unui instrument necesar în vederea 
implementării adecvate şi înţelegerii corecte a conceptelor de „concesiune de lucrări 
publice şi concesiune de servicii”, în conformitate cu principiile promovate la nivel 
eruopean în procesul de atribuire a unor astfel de contracte. 

În cadrul modificărilor promovate la nivelul legislaţiei secundare în cursul anului 2007 
se înscrie şi H.G. nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea A.N.R.M.A.P., a 
cărui  aprobare a devenit necesară după promulgarea Legii nr. 111/2006 de aprobare 
a O.U.G. nr. 74/2005 privind înfiinţarea A.N.R.M.A.P. şi a Legii nr. 337/2006 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, acte normative prin care, 
pe de o parte, au fost modificate unele din competenţele instituţiei iar pe de alta au 
fost introduse alte competenţe noi. Prin H.G. nr. 525/2007 s-au asigurat atât premisele 
pentru corelarea modului de organizare şi funcţionare a instituţiei cu prevederile 
actelor normative menţionate anterior cât şi bazele necesare în vederea corectării 
unor sincope în organizarea internă a instituţiei şi îmbunătăţirii modului de funcţionare 
a acesteia, aspecte evidenţiate în cadrul capitolului 2.3.2. – Întărirea capacităţii 
instituţionale. 

 

 Activitatea de elaborare a actelor normative la nivelul legislaţiei terţiare  

- Ordinul nr. 26/2007 şi 

- Ordinul nr. 11/M.G./2007. 

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 2007 a fost elaborat şi promovat Ordinul preşedintelui 
A.N.R.M.A.P. nr. 26/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea 
modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, publicat în Monitorul Oficial al 
României nr. 102/9.02.2007.  

Prin intermediul acestui ordin, A.N.R.M.A.P. a stabilit în mod transparent metodologia 
e supraveghere a modului de atribuire a contractelor de achiziţiei publică, precum şi 
drepturile şi obligaţiile autorităţilor contractante în raport A.N.R.M.A.P. în momentul 
efectuării controlului procedurilor de atribuire aplicate de autorităţile contractante. În 
cuprinsul acestui ordin se regăsesc informaţii detaliate privind activităţile specifice ale 
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A.N.R.M.A.P. în exercitarea funcţiei de supraveghere, etapele şi modul de 
desfăşurare a procedurii de supraveghere precum şi modelele documentelor care se 
întocmesc în cadrul procedurii de supraveghere. 

Urmare a unei perioade de peste 5 luni de la data intrării în vigoare a Ordinului 
Preşedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 26/2007, în practica curentă de aplicare a prevederilor 
acestui act normativ s-a constatat necesitatea de a opera anumite modificări 
referioare la modul de derulare a activiăţilor specifice ale A.N.R.M.A.P. în exercitarea 
funcţiei de supraveghere. Astfel, în scopul asigurării unui cadru legal de aplicare 
unitar şi coerent în exercitarea funcţiei de supraveghere, atât din punctul de vedere al 
contractelor de achiziţie publică cât şi în ceea ce priveşte contractele de concesiune, 
a fost elaborat şi promovat Ordinul preşedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 11/M.G./2007 
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, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 
609/4.09.2007.  

 

 Activitatea de avizare a actelor normative  

În cadrul activităţii legislative desfăşurată de A.N.R.M.A.P. în cursul anului 2007 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 obţinut avizul favorabil din 
partea A.N.R.M.A.P. un număr de 46 
de proiecte de acte normative dar 
numai după ce s-a asigurat deplina 
compati-bilitate a prevederilor acesto-ra cu prevederile legislaţiei în domeniul 
achiziţiilor publice.  

Evoluţia activităţii de  legislative din punctul de vedere al emiterii de avize în anul 
2007 comparativ cu anul 2006 poate fi urmărită în graficul alăturat.  

 

2.3.2. Întărirea capacităţii instituţionale. 

Procesul de întărire a capacităţii instituţionale a constituit o prioritate în cadrul activităţii 
desfăşurate de A.N.R.M.A.P. în cursul anului 2007, acesta fiind abordat prin urmărirea a 
următoarelor direcţii de acţiune principale: 

ANEXA NR. 10 

Fig. nr. 3. – Evoluţia activităţii de avizare a  
proiectelor de acte normative 2006/2007 
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- reorganizarea internă a instituţiei în scopul îmbunătăţirii modului de funcţionare 
în raport cu autorităţile contractante şi operatorii economici cu care aceasta 
intră în contact; 

- creşterea capacităţii administrative prin ocuparea posturilor vacante şi 
îmbunătăţirea performanţelor profesionale ale personalului propriu prin 
continuarea procesului de perfecţionare profesională ale cărui baze au fost 
puse în cursul anului 2006; 

- derularea şi finalizarea proiectului PHARE RO 2004/016-772.03.01.02.05 
„Întărirea capacităţii administrative şi manageriale pentru o implementare 
eficientă a legislaţiei privind achiziţiile publice”. 

Este de precizat faptul că eforturile privind întărirea capacităţii instituţionale au fost 
intensificate  în cursul celei de-a doua parte a anului, în special datorită implicării active a 
managementului de top care a susţinut promovarea tuturor măsurilor necesare, astfel 
încât schimbările operate la nivelul conducerii instituţiei să nu reprezinte un impediment 
în procesul de reorganizare internă a acesteia. În acest sens, menţionăm elaborarea şi 
aprobarea Ordinului nr. 1/M.G./01.08.2007 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a A.N.R.M.A.P., document prin care au fost asigurate bazele 
îmbunătăţirii modului de funcţionare a instituţiei şi corectării unor sincope în organizarea 
internă, atât la nivel orizontal cât şi vertical.  

La asigurarea unei capacităţi instituţionale adecvate a contribuit în mod esenţial şi 
continuarea procesului de ocupare a posturilor vacante prin angajarea unui număr 
suplimentar de 10 persoane, reprezentând o creştere a resurselor umane de 12.65% faţă 
situaţia de la finalul anului 2006. Este de precizat că obiectivul propus pentru anul 2007, 
respectiv de ocupare în proporţie de 90% a schemei de personal disponibilă, a fost 
realizat. 

Cu toate acestea, în cursul anului 2007 s-a resimţit atât faptul că atragerea de personal 
nou, cât mai bine pregătit, capabil să facă faţă cerinţelor domeniului de activitate al 
A.N.R.M.A.P. cât şi păstrarea personalului cu experienţă sunt deziderate din ce în mai 
greu de atins. Acest lucru se datorează în principal problemei salariale care nu a putut fi 
rezolvată integral, astfel încât să se asigure un nivel de salarizare unitar între 
A.N.R.M.A.P. şi celelalte instituţii care au competenţe punctuale în sistemul de achiziţii 
publice, acestea din urmă beneficiind de o salarizare superioară care este de natură să 
stimuleaze fenomenul de migraţie a personalului propriu către respectivele instituţii. Acest 
fenomen este cu atât mai îngrijorător cu cât nivelul actual al personalului cu experienţă 
care a migrat din A.N.R.M.A.P. către alte instituţii atinge o cotă de 12.5% din totalul 
personalului. 

Deşi pierderea personalului, aşa cum este arătat mai sus a putut fi acoperită prin 
angajarea de personal nou, este evident faptul că o grijă deosebită în 2007 a trebuit să 
fie acordată procesului de perfecţionare profesională, cu scopul de a se recupera pe cât 
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posibil decalajele existente din punctul de vedere al experienţei şi aptitudinilor dintre 
angajaţii vechi şi cei noi iar capacitatea instituţională în ansamblu să nu fie afectată în 
mod semnificativ. În acest context, programele de perfecţionare profesională s-au 
materializat şi într-un excelent instrument pentru stimularea relaţiilor interpersonale dintre 
salariaţii mai vechi şi cei noi, fiind astfel favorizate cunoaşterea reciprocă, comunicarea şi 
lucrul în echipă. Din punct de vedere al numărului de acţiuni organizate, cursurile de 
pregătire profesională asigurate de instiuţie s-au ridicat la cifra de 17, ceea ce reprezintă 
o creştere mai mare de dublul numărului de cursuri asigurate în anul 2006.  

Situaţia privind participările la programe de perfecţionare profesională este prezentată 
sintetic în cadrul anexei nr. 3. 

Privind întărirea capacităţii instituţionale, este de precizat, de asemenea, faptul că 
derularea şi finalizarea proiectului PHARE de care a beneficiat A.N.R.M.A.P. în perioada 
ianuarie – noiembrie 2007 - RO 2004/8016-772.03.01.02.05 „Întărirea capacităţii 
administrative şi manageriale pentru o implementare eficientă a legislaţiei privind 
achiziţiile publice” - a jucat un rol deosebit de important. 

Prin acest proiect s-a urmărit îmbunătăţirea funcţionării tuturor componentelor sistemului 
de achiziţii publice, prin asigurarea unei capacităţi de implementare efectivă a legislaţiei 
privind achiziţiile publice.  

Contractarea privind acest proiect a avut loc în data de 30 noiembrie 2006, contractorul 
fiind WYG International Limited, în consorţiu cu Eversheds LLP şi Deloitte Consultanţă 
SRL. Ordinul de începere a proiectului a fost emis în data de 16 ianuarie 2007. 

Obiectivele proiectului au fost următoarele: 

• Îmbunătăţirea capacităţii manageriale a autorităţilor contractante considerate a fi 
“cumpărători principali”; 

• Îmbunătăţirea aptitudinilor profesionale şi capacităţii personalului implicat în 
activităţi de concesiune; 

• Îmbunătăţirea aptitudinilor profesionale şi capacităţii membrilor C.N.S.C. şi a 
judecătorilor privind soluţionarea litigiilor în  domeniul achiziţiilor publice; 

• Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi capacităţii personalului ANRMAP pentru a asigura 
îndrumarea metodologică dedicată tututror participanţilor din sistem şi a promova 
informarea cu privire la noua legislaţie naţională privind achiziţiile publice. 

 

În vederea atingerii obiectivelor stabilite au fost planificate şi realizate următoarele 
activităţi:  

• Susţinerea cursului “Achiziţii publice – elemente de bază” - 5 sesiuni,139 
participanţi; 

• Susţinerea cursului “Achiziţii publice - avansaţi” - 5 sesiuni, 135 participanţi; 



RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE 2007 

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI
 MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 

25

 

• Susţinerea cursului “Concesiuni” - 5 sesiuni, 105 participanţi; 

• Susţinerea conferinţelor “Concesiuni”, “E-procurement”, “Etica în achiziţii publice”, 
“Fonduri structurale şi achiziţii publice”, “Negociere şi comunicare”, -       8 sesiuni, 
365 participanţi; 

• Susţinerea cursului “Formare formatori” - 6 sesiuni, 81 participanţi; 

• Susţinerea cursului “Soluţionarea contestaţiilor” - 6 sesiuni, 302 participanţi; 

• Organizarea unor vizite de studiu în Danemarca, Luxemburg, Belgia - 4 sesiuni, 32 
participanţi; 

• Elaborarea broşurii “Codul de conduită etică în achiziţii publice”; 

• Elaborarea “Manualului de concesiuni”; 

• Elaborarea “Ghidului de soluţionare a contestaţiilor”;  

• Elaborarea “Manualului de Training”;  

• Elaborarea documentului suport “Propuneri de îmbunătăţire a ghidului privind 
achiziţiile publice”. 

 

2.3.3.  Promovarea cadrului legislativ prin acţiuni/sesiuni de informare 
şi cursuri de instruire. 

În cursul anului 2007, eforturile depuse de A.N.R.M.A.P. în vederea promovării O.U.G. nr. 

34/2006 şi a modului de funcţionare a sistemului de achiziţii publice implementat în 

România s-au materializat prin continuarea activităţilor demarate în cursul anului 2006.  

În acest sens, în perioada cuprinsă între ianuarie şi martie 2007, A.N.R.M.A.P., cu 
sprijinul instituţiei prefectului din 20 de judeţe a susţinut o serie de sesiuni scurte de 
informare pe direcţia promovării noului cadrul legislativ la nivelul administraţiei publice 
locale din ţară. La aceste reuniuni au participat aproximativ 1400 de aleşi locali (primari) 
şi de persoane care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor deconcentrate din 
jedeţele: Vrancea, Bacău, Vaslui, Gorj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Hunedoara, Neamt, 
Iaşi, Botoşani, Suceava, Timiş, Arad, Bihor, Mureş, Cluj, Bistrita-Năsăud, Maramureş, 
Satu–Mare, Sălaj. Prin realizarea acestor acţiuni, A.N.R.M.A.P. a reuşit să definitiveze 
ciclul de promovare a noului cadru legislativ, iniţiat în anul 2006, prin susţinerea unor 
acţiuni similare în celelalte 21 de judeţe ale ţării. 

Pe lângă aceste acţiuni, în anul 2007 au fost derulate o serie de activităţi complementare, 
materializate prin participarea specialiştilor din cadrul A.N.R.M.A.P. la programe de 
instruire a personalului din cadrul autorităţilor contractante, cu scopul asigurării unei 
capacităţi corespunzătoare de implementare a prevederilor legislative la nivelul acestora 
şi care au fost organizate de entităţi specializate în activitatea de instruire şi perfecţionare 
profesională. Din punctul de vedere al resurselor umane, în  această activitate s-au 
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implicat 12 traineri, care au susţinut peste 25 de cursuri/seminarii, la care au participat 
aproximativ 1200 de persoane.   

În raport cu situaţia din anul precedent, se poate observa o scădere semnificativă 
(aproximativ 70%) a acestor activităţi, 
atât din punctul de vedere al totalului de 
persoane instruite cât şi sub aspectul 
numărului de cursuri/seminarii susţi-
nute.  

Această situaţie se datorează în special 
faptului că, în cursul anului 2006, 
obiectivul A.N.R.M.A.P. în vederea 
promovării noului cadru legislativ a fost 
de a  disemina informaţiile şi 
cunoştinţele absolut esenţiale în 

vederea aplicării respectivelor modificări legislative către un număr cât mai mare de 
participanţi/autorităţi contractante. Odată atins acest obiectiv, interesul autorităţilor 
contractante s-a orientat preponderent către acţiuni de perfecţionare, în cursul cărora 
participanţii au fost interesaţi în găsirea de soluţii şi răspunsuri la problemele întâlnite în 
activitatea lor curentă, ca urmare a trecerii unei perioade de aproxaimativ un an de zile 
de la intrarea în vigoare a noilor prevederi legislative.  

 

2.3.4. Îndrumarea metodologică şi consultanţa de specialitate. 

Din punctul de vedere al activităţii de îndrumare metotodologică şi de consultanţă, 
eforturile A.N.R.M.A.P. în anul 2007 au vizat îmbunătăţirea modului de interacţiune cu 
autoriăţile contractante şi cu operatorii economici implicaţi în procesul de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, din perspectiva elaborării punctelor de vedere cu privire 
la modul de aplicare şi de interpretare a prevederilor legislative.  

În acest sens s-a pus un accent deosebit pe valorificarea resurselor umane din cadrul 
instituţiei, în special a profesionalismului şi capacităţii de lucru în echipă a acestora 
concomitent cu o promovare intensă a deschiderii pentru cooperare, a flexibilităţii şi 
accesibilităţii de către conducerea instituţiei. Facem precizarea că îndrumarea 
metodologică şi consultanţa de specialitate se acordă în mod gratuit atât autorităţilor con- 

tractante cât şi operatorilor economici. 

Astfel, în cadrul direcţiei generale politici şi reglementare au fost elaborate 1673 puncte 
de vedere în legătură cu solicitarea de clarificări a anumitor aspecte legislative în 
domeniu, iar în cadrul direcţiei generale de analize şi dezvoltare operaţională au fost 
elaborate un număr de 746 de puncte de vedere la solicitări privind modul de aplicare a 
prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, totalizând un număr de 2419 

Fig. nr. 4. – Situaţia comparativă a 
activităţii de instruire 2006/2007  
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solicitări transmise atât de către autorităţi contractante cât şi de operatori economici, cele 
mai frecvente vizând: 

- modul de estimare a valorii contractelelor de achiziţie publică şi corelarea acesteia 
cu obiectul contractelor/codul CPV; 

- identificarea fondurilor - condiţie esenţială pentru iniţierea unor proceduri 
competitive în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică; 

- disponibilizarea fondurilor în vederea încheierii şi îndeplinirii unui contract de 
achiziţie publică; 

- condiţiile în care pot fi modificate ofertele; 

- modalităţi 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; 

- atribuţii şi limite de competenţă privind prestarea de servicii de consultanţă în 
domeniul achiziţiilor publice. 

Pe lângă cele evidenţiate mai sus, activitatea de îndrumare metodologică şi consultanţă 
de specialitate a fost derulată şi prin intermediul biroului de consultaţii tehnice, al cărui rol 
prinicpal este formularea de răspunsuri la întrebările transmise prin intermediul poştei 
electronice de către autorităţi contractante/agenţi economici (la adresa 
helpdesk@anrmap.ro), precum şi furnizarea de consultanţă prin intermediul telefonului, 
la numere de telefon dedicate. Din punctul de vedere al volumului ocupat de aceste 
activităţi, în anul 2007 au fost formulate şi transmise prin e-mail un număr de 5312 
răspunsuri şi au fost preluate un număr de 50 – 60 de apeluri telefonice/zi prin care s-a 
oferit solicitanţilor informaţii, lămuriri şi răspunsuri la întrebările şi problemele ridicate.  

Totodată, o altă componentă importantă a activităţii de îndrumare metodologică şi 
furnizare a consultanţei de specialitate este reprezentată de acordarea de consultanţă la 
sediul A.N.R.M.A.P., în măsura în care autorităţile contractante sau operatorii economci 
solicită acest lucru. În cursul anului 2007 s-au acordat, în medie, 3 consultaţii/zi. 

Comparativ cu situaţia din anul 2006 privind activitatea de îndrumare şi consultanţă de 
specialitate furnizată prin intermediul poştei, e-mail-ului şi telefonului, în anul 2007, 
această activitate a înregistrat: 

• o creştere de 8% în raport cu modalitatea de comunicare prin intermediul poştei, 
fiind emise un total de 2419 puncte de vedere;  

• o creştere de circa 800% în raport cu modalitatea de comunicare prin intermediul 
e-mail-ului, respectiv au fost soluţionate 5312 solicitări transmise prin e-mail; 

• o creştere de 20% în raport cu modalitatea de comunicare prin intermediul 
telefonului. 
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Deşi, per ansamblu putem observa creşteri semnificative privind mijloacele de 
comunicare poştă şi telefon faţă de anul 2006, apreciem că situaţia deosebită privind 
solicitările prin e-mail, reprezentând o creştere de aproximativ 8 ori se datorează în 
special îndeplinirii obiectivului propus pentru anul 2007 privind înfiinţarea şi activitatea 
desfăşurată de biroul de consultaţii tehnice, respectiv de scădere a timpului mediu de 
răspuns la solicitările transmise prin e-mail de la 5 – 7 zile la 1 – 3 zile.  

 

2.3.5. 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 2007, prin direcţia generală supraveghere, monitorizare şi evaluare la: 

- supravegherea modului de funcţionarea a sistemului de achiziţii publice şi de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, de concesiune de lucrări publice şi de 
concesiune de servicii; 

- dezvoltarea unor mecanisme de monitorizare, cu scopul realizării de evaluări cu rol 
de suport pentru desfăşurarea activităţilor specifice din cadrul A.N.R.M.A.P.. 

Exercitarea funcţiei de supraveghere s-a realizat în baza ordinului preşedintelui ANRMAP 
nr. 26/2007 şi, ulterior, a ordinului nr.11/M.G./2007. 

În exercitarea funcţiei de supraveghere a achiziţiilor publice prin controlul planificat 
efectuat în baza unui plan lunar de supraveghere sau a controlului nepalnificat, efectuat 
ca urmare a unor sesizări primite de la terţi sau ca urmare a sesizării din oficiu, activităţile 
desfăşurate au avut în vedere: 

Fig. nr. 5. – Situaţia punctelor de vedere 
emise în anul 2007  



RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE 2007 

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI
 MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 

29

 

- 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. 

Din punctul de vedere al controalelor planificate pe baza planului lunar de supraveghere, 
în cadrul acestor planuri au fost vizate : 

- Contracte atribuite prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare; 

- Proceduri de cerere de oferte anulate; 

- Proceduri de atribuire a contractelor de lucrări, inclusive cele din sectorul de 
utilităţi, precum şi cele din domeniul lucrărilor de infrastructură rutieră, cu valoarea 
mai mare de 5.000.000 Euro; 

- Respectarea obligativităţii înscrierii în S.E.A.P. a autorităţilor contractante ; 

- Procedurile de atribuire a contractelor de furnizare din domeniul sănătăţii cu 
valoare mai mare de 1.000.000 Euro. 

Este de precizat faptul că, planurile lunare au fost elaborate în baza informaţiilor primite 
de la direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul monitorizarii şi evaluării. 

Pe de altă parte, controalele neplanificate au vizat în special:  

- Procedurile de atribuire selectate în condiţiile legii de către M.E.F. – 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 
primite din partea C.N.S.C.; 

- 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); 



2007 RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE 
 

30 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI 
MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 

 

Fig. nr. 6. – Situaţia comparativă a 
activităţii de control 2006/2007  

- Modul de atribuire a unor contracte de achiziţie publică, în urma sesizarii din oficiu, 
sesizare în baza informaţiilor primite de la direcţia de specialitate cu atribuţii în 
domeniul monitorizării şi evaluării. 

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 2007 a fost crescut prin ocuparea unor posturi 
vacante, de la 9 posturi la 12 posturi. 

Numărul de lucrări repartizate spre soluţionare acestui compartiment, s-a ridicat la un 
total de 519. Dintre acestea, ponderea cea mai însemnată, respectiv mai mare de 75%, a 
fost reprezentată de sesizările cu privire la modul de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică de către autorităţile contractane din: 

- domeniul sănătăţii; 

- sectoarele de utilitate publică (desfăşurarea de activităţi relevante); 

- cadrul administraţiei publice locale. 

În cursul anului 2007, A.N.R.M.A.P. a procedat la controlul a 1029 de proceduri de 
atribuire şi încheierea, în legătură cu 
acestea, a unui număr de 187 de note 
de control. Această situaţie se datorează 
în special faptului că sesizările primite 
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 iar, în 
unele cazuri, chiar toate contractele de 
achiziţie publică încheiate în perioada 
respectivă. 

Precizăm că, în legătură cu aceste 
controale au fost emise un număr de 59 
de procese - verbale de constatare şi 
sancţionarea contravenţiilor, aplicându-
se amenzi în 45 de cazuri, totalizând 
suma de 403.500 Lei RON şi 

avertismente, în 14 cazuri. Din punctul de vedere al perioadelor în care au fost 
desfăşurate aceste controale, 13 dintre ele au fost finalizate în perioada 1.01.2008 – 
31.07.2008 în timp ce diferenţa de 46 de controale au fost finalizate în perioada 
01.01.2008 – 31.12.2008. 

În raport cu activitatea de control efectuată în anul 2006, A.N.R.M.A.P. a înregistrat  în 
anul 2007 o creştere de peste 4 ori a volumului afectat acestei activităţi (425%).  
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Situaţia privind sancţiunile contravenţionale aplicate de către A.N.R.M.A.P. în anul 2007, 
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 exce-deau 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. 

Totodată, pe langă aceste măsuri, în cadrul notelor 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. 

 
Din punctul de vedere al îndeplinirii funcţiei de monitorizare  şi evaluare a sistemului de 
achiziţii publice, A.N.R.M.A.P. a pus un accent deosebit pe colaborarea cu celelalte 
instituţii din cadrul sistemului, respectiv A.S.S.I, ca operator al S.E.A.P., C.N.S.C., 
U.C.V.A.P. şi, nu în ultimul rând, autorităţile contractante în calitatea lor de participanţi în 
cadrul sistemului.  

În acest sens, A.N.R.M.A.P. a procedat la colectarea/înregistrarea continuă a informaţiilor 
referitoare la modul de atribuire şi de îndeplinire a contractelor, precum şi la modul de 
soluţionare a contestaţiilor, principalele obiective urmărite fiind: 

- prelucrarea informaţiilor necesare dezvoltării mecanismelor de monitorizare şi a 
bazelor de date statistice utile pentru:  

• elaborarea de rapoarte solicitate de organisme/instituţii interesate; 

• furnizarea de informaţii obiective persoanelor interesate (inclusiv societatea 
civilă/mass-media), în legătură cu modul de funcţionare a sistemului de 
achiziţii publice şi conformitatea procesului de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică cu prevederile legislaţiei în materie;  

• desfăşurarea procedurilor de supraveghere a modului de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică; 
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Situaţia procedurilor verificate de către 
U.C.V.A.P. în cursul anuli 2007 

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

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

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

• prevenirea unor eventuale încălcări ale legislaţiei în domeniu.  

- identificarea şi evaluarea punctelor slabe din sistem în vederea stabilirii, împreună 
cu celelalte structuri organizatorice din A.N.R.M.A.P., a direcţiilor de acţiune 
privind perfecţionarea legislativă şi/sau amplificarea acţiunilor de îndrumare 
metodologică/consultanţă.  

În raport cu procesul de monitorizare şi de evaluare a conformităţii modului de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică cu legislaţia în domeniu, au fost avute în vedere 
următoarele surse de informaţii:  

- anunţurile transmise de către autorităţile contractante spre publicare în S.E.A.P. 
şi care au fost verificate/validate de către A.N.R.M.A.P.. 

Numărul total al anunţurilor verificate 
depăşeşte în realitate cu mult cifra de 
55.618 reprezentând anunţurile 
validate de către A.N.R.M.A.P., 
întrucât în marea majoritate a 
cazurilor, publicarea anunţurilor a fost 
respinsă cel puţin o dată întrucât 
acestea conţineau erori/omisiuni de 
compeltare.  

În aceste cazuri autorităţile contrac-
tante au fost informate de către 
A.N.R.M.A.P. asupra motivaţiei respingerii şi a modului în care acestea vor fi 
completate şi remediate, astfel încât să se asigure respectarea prevederilor 
O.U.G. nr. 34/2006; 

- avizele consultative emise de observatorii desemnaţi privind procedurile supuse 
verificării de către U.C.V.A.P. şi pe 
care aceasta are obligaţia de a le 
transmite A.N.R.M.A.P. în 
conformitate cu  pre-vederile art. 5 
alin. (5) din O.U.G. nr. 30/2006 şi ale 
art. 16 alin. (1) din H.G. nr. 942/2006.  

Pe parcursul anului 2007 U.C.V.A.P. a 
transmis A.N.R.M.A.P. un număr de 
61 de avize consultative; 

- deciziile autorităţilor contractante 
privind modificarea, încetarea, revocarea, anularea actelor în legătură cu 
procedura verificată, luate în baza avizelor consultative emise de către U.C.V.A.P. 
şi transmise A.N.R.M.A.P. potrivit prevederilor art. 17 alin.(3) din H.G. nr. 
942/2006. 

Situaţia anunţurilor transmise de către 
autorităţile contractante spre publicare în 

S.E.A.P. şi care au fost validate de 
A.N.R.M.A.P. în cursul anuli 2007 

• 6.347 anunţuri de intenţie; 

• 29.061 anunţuri de participare;  

• 19.987 anunţuri de atribuire; 

• 44 anunţuri pentru concursuri de soluţii; 

• 7 rezultate concursuri de soluţii; 

• 172 anunţuri de concesiuni. 
 

Total anunţuri validate: 55.618  
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Situaţia contestaţiilor soluţionate de 
C.N.S.C. în cursul anuli 2007: 

• 4.976 contestaţii primite; 

• 1.015 contestaţii admise;  

• 2.679 contestaţii respinse; 

• 565 contestaţii în lucru raportate la 31 
decembrie 2007 şi care vor fi soluţionate în 
anul 2008; 

• 631 de cazuri de renuţări la contestaţia 
depusă, despre care s-a luat act; 

• 86 de dosare clasate/avize de legalitate 
emise. 

În cursul anului 2007, un număr de 35 de autorităţi contractante au transmis către 
A.N.R.M.A.P. deciziile luate privind îndeplinirea de măsuri corective.  

- informările pe care autorităţile contractante au obligaţia de a le transmite 
A.N.R.M.A.P., asupra contractelor atribuite în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) 
lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006. 

În anul 2007 nicio autoritate contractantă nu a informat A. N.R.M.A.P. cu privire la 
atribuirea unor astfel de contracte; 

- informaţiile cu privire la aplicarea procedurilor de atribuire, pe care autorităţile 
contractante au obligaţia de a le transmite ANRMAP, la solicitarea acesteia, în 
conformitate cu prevederile art. 300 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006;  

- notificările autorităţilor contractante privind respingerea ofertelor cu preţuri 
neobişnuit de scăzute, depuse de către ofertanţi care beneficiază de un ajutor de 
stat şi nu sunt în măsură să dovedească legalitatea acordării acestuia, aşa cum 
este prevăzut de art. 203 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006. 

În acest sens precizăm faptul că, în anul 2007 nicio autoritate contractantă nu a 
informat A.N.R.M.A.P. privind existenţa unor astfel de situaţii; 

- rapoartele anuale transmise de către autorităţilor contractante, privind contractele 
atribuite în cursul anului anterior, potrivit prevederilor art. 99          alin. (2) din H.G. 
nr. 925/2006.  

În anul 2007,  A.N.R.M.A.P. a primit un număr de 2093 rapoarte anuale privind 
atribuirea contractelor de achiziţii publice în anul 2006, din care 1296 au fost 
transmise adresa de e-mail monitorizare@anrmap.ro si 797 au fost transmise prin 
poştă; 

- rapoartele puse la dispoziţia A.N.R.M.A.P., în format electronic, de către 
operatorul S.E.A.P., în conformitate cu prevederile art. 301 alin. (2) din O.U.G. nr. 
34/2006.  

- copiile deciziilor emise de C.N.S.C. privind contestaţiile admise, în cazul în care 
au fost dispuse măsuri de remediere şi 
pentru care, C.N.S.C. are obligaţia de 
a le transmite A.N.R.M.A.P. conform 
prevederilor  art. 278 alin. (4) din 
O.U.G. nr.34/2006, în scopul 
monitorizării de către aceasta din urmă 
a îndeplinirii măsurilor de remediere 
dispuse.   
Este de precizat faptul că, pe parcursul 
anului 2007, C.N.S.C. a transmis 
A.N.R.M.A.P., potrivit prevederilor           
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art. 278 alin. (4) din O.U.G. nr. 34/2006, doar un număr de 119 decizii, 
reprezentând aproximativ 10% din totalul deciziilor aferente contestaţiilor care au 
fost admise.   

- documentele constatatoare emise de autorităţile contractante şi care conţin 
informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractanţi, 
emise şi transmise A.N.R.M.A.P. în conformitate cu art. 361 din H.G. nr. 925/2006.  

În anul 2007 au fost tranmise către A.N.R.M.A.P. un număr de 7259 documentele 
constatatoare, din care 264 documente constatatoare fac referire la 
neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod defectuos a obligaţiilor contractuale 
asumate de către contractanţi. 

 

2.3.6. Reprezentarea A.N.R.M.A.P. în faţa instanţelor de judecată. 

Compartimentul juridic din cadrul A.N.R.M.A.P. a reprezentat instituţia în cursul anului 
2007 într-un număr de 30 de dosare, aflate pe rolul judecătoriilor Craiova, Beiuş, Focşani, 
Timişoara, Turda, Călaraşi, Târgu Mureş, Bârlad, Brăila, Bucureşti (Judecătoria sector 1, 
3 şi 6), pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, Curţii de Apel  Constanţa şi Curţii de Apel 
Craiova, precum şi pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Dintre aceste doasare un număr de:  

- 25 de dosare au ca obiect plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de 
constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiate de agenţii constatatori ai 
A.N.R.M.A.P. în urma procedurilor de supraveghere derulate; 

- 1 dosar are ca obiect constatarea lipsei calităţii de autoritate contractantă, în 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006; 

- 1 dosar are ca obiect formularea de pretenţii privind primele de vacanţă;  

- 3 dosare au ca obiect diverse alte aspecte, cum ar fi contestaţii formulate în 
conformitate cu prevederile O.G. nr. 60/2001 şi O.U.G. nr. 34/2006, precum şi 
anularea unei decizii de numire în funcţie.  

La sârşitul anului 2007 au fost soluţionate un număr de 6 dosare, din care un număr de 4 
dosare au fost soluţionate în favoarea A.N.R.M.A.P. Dintre dosarele nesoluţionate în 
favoarea A.N.R.M.A.P. amintim dosarul având ca obiect formularea de pretenţii privind 
primele de vacanţă şi un dosar având ca obiect plângerea formulată împotriva unui 
proces – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmit de către agenţii 
constatatori ai A.N.R.M.A.P.. 

Privind stadiul de judecată al dosarelor nesoluţionate şi aflate pe rolul instanţelor de 
judecată la sfârşitul anului 2007, un număr de 21 de dosare se aflau în faza de judecată, 
un număr de 2 dosare se aflau în fază de recurs, în timp ce un dosar se afla în 
soluţionarea conflictului negativ de competenţă.  
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Situaţia privind stadiul de judecată a dosarelor în care a fost acţionată în instanţă 
A.N.R.M.A.P., este prezentată sintetic în cadrul anexei nr. 5. 

Referitor la activitatea desfăşurată de compartimentul juridic, în cursul anului 2007 acesta 
a emis un număr de 368 avize de legalitate în legătură cu aprobarea a 209 ordine ale 
preşedintelui A.N.R.M.A.P. şi a 126 de note justificative, precum şi privind  încheierea de 
către A.N.R.M.A.P. a 33 de contracte de achiziţie publică. De asemenea au mai fost 
emise de către compartimentul juridic un număr de 35 de puncte de vedere referitoare la 
diverse aspecte de legalitate. 

 

2.3.7. 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 
2007 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 2007. 

Enumerăm în cele ce urmează principalele reuniuni din străinătate la care a fost 
asigurată participarea A.N.R.M.A.P.:  

- Reuniunile  Comitetului consultativ pentru contracte publice şi întruniri bilaterale cu 
reprezentanţii Comisiei Europene; 

- Reuniunile Grupului de lucru al Consiliului Uniunii Europene pe domeniul 
Achiziţiilor Publice, în vederea modificării directivelor de remedii; 

- Reuniunile reţelei de comunicare „Public Procurement Network”; 

- 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; 

- Reuniunea experţilor pe achizitii publice verzi; 

- Reuniunea experţilor pe achiziţii publice electronice cu tema „Dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea indicatorilor de benchmarking pentru e-Procurement”; 
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- Conferinţele internaţionale pe temele: „Achiziţii publice verzi”, „Achiziţii durabile”, 
„Achiziţii responsabile din punct de vedere social”, „Proceduri de supravegehre  a 
contractelor de achiziţie publică”, „Sisteme de remedii în domeniul achiziţiilor 
publice” şi „Concesiunile şi Parteneriatul Public Privat”; 

- Seminariile European Institute for Public Administration (E.I.P.A.) cu tema „Achiziţii 
europene în domeniul apărării” şi "Reforma sistemului de remedii şi jurisprudenţa 
recentă a Curţii Europene de Justiţie"; 

- Atelier de lucru privind facilitarea accesului I.M.M.-urilor la piaţa achiziţiilor publice; 

- Vizite de studiu în cadrul proiectului PHARE RO 2004/8016-772.03.01.02.05 
„Întărirea capacităţii administrative manageriale pentru implementarea eficientă a 
legislatiei achizitiilor publice"; 

- 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. 6. 
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3. Bugetul. 

Bugetul rectificat al A.N,R.M.A.P., aferent anului 2007, a fost de: 6.080.000 Lei RON   
şi a fost distribuit după cum urmează: 

 Prevedere bugetară pentru Cheltuieli curente: 5.928.000 Lei RON, 
 din care: 

- Cheltuielile de personal: .4.411.000 Lei RON. 

- Bunuri şi servicii: 1.517.000 Lei RON,  
din care: 1.160.855 Lei RON au reprezentat plăţi efectuate pentru 
achiziţii. 

 Prevedere bugetară pentru Cheltuieli de capital: 152.000 Lei RON, din care: 
143.058 Lei RON au reprezentat plăţi efectuate pentru achiziţii.  

 

Bugetul detaliat pe titluri şi capitole bugetare este prezentat în cadrul Anexei nr. 7. 

Lista furnizorilor şi tipurile de contracte încheiate de A.N.R.M.A.P. în cursul anului 2007 
este prezentată în detaliu în cadrul Anexei nr. 8.  
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4. Obiective propuse pentru anul 2008. 

Procesul de realizare a obiectivelor strategice ale instituţiei presupune un efort continuu, 
dată fiind, pe de o parte complexitatea şi caracterul permanent al activităţilor specifice din 
cadrul A.N.R.M.A.P. iar pe de alta faptul că, resursele umane şi financiare disponibile la 
nivelul instituţiei sunt limitate în raport cu volumul activităţii curente al cărei nivel  
reprezintă, per ansamblu, o creştere de peste două ori faţă de situaţia înregistrată în anul 
2006.   

În acest context, A.N.R.M.A.P. şi-a propus pentru anul 2008 să îmbunătăţească modul de 
aplicare a sistemului de management strategic implementat la nivelul instituţiei prin 
stabilirea unor obiective specifice către care va fi orientată activitatea instituţiei precum şi 
a modalităţii de realizare a acestora, cu un accent deosebit pe definirea exactă a 
acţiunilor care urmează să fie întreprinse, identificarea resurselor necesare şi stabilirea 
responsabilităţilor la nivelul fiecărei structuri organizatorice din cadrul instituţiei.  

Este de precizat faptul că, documentul elaborat de către departamentul de profil din 
cadrul instituţiei în scopul realizării acestui deziderat - planul strategic de dezvoltare - se 
constituie ca un instrument de management al principalelor activităţi desfăşurate în cadrul 
A.N.R.M.A.P., prin care sunt identificate priorităţile şi direcţiile de acţiune pentru anul 
2008, astfel încât instituţia să obţină rezultatele propupuse. 

Faţă de cele expuse mai sus, priorităţile A.N.R.M.A.P. pentru anul 2008 sunt :  

1. 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. 

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

Planificarea şi realizarea acţiunilor prevăzute în planul strategic de dezvoltare au ca scop 
asigurarea calităţii decizionale, a vizibilităţii, credibilităţii şi eficacităţii, precum şi 
promovarea imaginii A.N.R.M.A.P. ca instituţie orientată spre creşterea eficienţei, 
transparenţei şi competitivităţii achiziţiilor în sectorul public.  

Planul  strategic de dezvoltare este orientat pe următoarele trei direcţii de acţiune care 
vor fi urmărite în cursul anului 2008, în vederea îndeplinirii funcţiilor şi atribuţiilor 
instituţiei:  

I. Întărirea capacităţii instituţionale şi administrative; 

II. Continuarea procesului de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice; 

III. Întărirea capacităţii de implementare a legislaţiei. 
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În cele ce urmează sunt redate sintetic, obiectivele şi măsurile propuse pentru a fi atinse 
şi realizate, aferente fiecărei direcţii de acţiune, aşa cum s-a arătat mai sus: 

 

Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune Obiectiv Măsură 

I. 1.1. Modificarea O.U.G. nr. 
74/2005 privind înfiinţarea 
A.N.R.M.A.P. în sensul:  
- acoperirii necesarului de 
personal prin creşterea numărului 
maxim de posturi din aparatul 
A.N.R.M.A.P. cu un număr de 50 
de posturi; 
- asigurării unui nivel de salarizare 
cel puţin egal cu cel al instituţiilor 
care au anumite atribuţii specifice 
în sistemul de achiziţii publice 
I.1.2. Elaborarea proiectului de 
modificare a H.G. 525/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea 
A.N.R.M.A.P. (corelare cu măsura 
I. 1.1.) 
I.1.3. Asigurarea surselor de 
finanţare pentru cheltuielile de 
personal în vederea ocupării 
schemei de personal mărite 
(corelare cu măsura I. 1.1.) 
I.1.4. Înlocuirea sediului actual cu 
un sediu adecvat 

I.1. Asigurarea condiţiilor de 
funcţionare a A.N.R.M.A.P. în 
vederea îmbunătăţirii modului de 
desfăşurare a activităţii curente 

I.1.5. Recrutarea şi selecţia 
personalului pentru ocuparea 
posturilor vacante. 

I.2. Dezvoltarea cooperării inter-
instituţionale 

I.2.1. Încheierea de protocoale cu 
instituţiile care au anumite 
competenţe în domeniul achiziţiilor 
publice în vederea asigurării unor 
condiţii optime de cooperare cu 
acestea 
I.3.1. Modificare layout sit internet 
al A.N.R.M.A.P. 

I.3. Dezvoltare sit A.N.R.M.A.P. I.3.2. Implementarea unui modul 
de comenzi on-line pentru 
publicaţiile A.N.R.M.A.P. 

I.  

Întărirea capacităţii 
instituţionale şi 
administrative: 

 

I.4. Creşterea vizibilităţii instituţiei 
din punctul de vedere al 
promovării activităţii desfăşurate şi 
rezultatelor obţinute 

I.4.1. 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 
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I.5. Îmbunătăţirea procesului de 
execuţie bugetară 

II.5.1. Asigurarea funcţionării în 
bune condiţii a compartimentelor şi 
activităţilor din cadrul 
A.N.R.M.A.P. 

  
I.6.Dezvoltarea politicii de 
personal a A.N.R.M.A.P. 

I.6.1. 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 

  I.7. Elaborarea strategiei de 
comunicare internă 

I.7.1. Identificarea necesităţilor de 
îmbunătăţire a comunicării 
organizaţionale şi stabilirea 
direcţiilor de acţiune pentru 
elaborarea strategiei de 
comunicare internă 
II.1.1. Apropbarea proiectului de  
hotărâre de Guvern  privind 
procedura specifică de elaborare 
şi transmitere a cererii de 
constatare a faptului că o anumită 
activitate relevantă este expusă 
direct concurenţei pe o piaţă la 
care accesul nu este restricţionat 
II.1.2. 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 electronice 
(în scopul implementării 
obiectivelor declaraţiei de la 
Manchester) 
II.1.3. 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 

II.1. Elaborarea proiectelor de acte 
normative care au ca obiect 
reglementarea şi dezvoltarea 
sistemului achiziţii publice 

II.1.4. Iniţierea procesului de 
transpunere în legislaţia naţională 
a noii  Directive  de remedii 

II. 

Continuarea procesului 
de dezvoltare a 

sistemului de achiziţii 
publice 

II.2. Realizarea analizelor şi 
monitorizarea sistemului de 
achiziţii publice 

II.2.1. Elaborarea  proiectului de 
ordin privind monitorizarea 
modului de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică 



RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE 2007 

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI
 MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 

41

 

II.2.3. Simulare a raportării  
indicatorilor statistici privind 
achizitiile publice către Comisia 
Europeană  
II.2.4. 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 
II.2.5. 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) 
III.1.1. Modificarea ghidului privind 
atribuirea contractelor de achiziţii 
publice  
III.1.2. Elaborarea ghidului privind 
atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de 
servicii 

III.1.  Elaborarea instrumentelor 
operaţionale standardizate sub 
forma ghidurilor de bune practici, 
manuale şi 
culegeri de speţe 
 
 III.1.3. Elaborarea ghidului de 

validare a anunturilor transmise 
spre publicare in S.E.A.P. 
III.2.1.  Actualizarea  cazurilor 
prezentate la secţiunea „Întrebări 
şi răspunsuri frecvente” disponibilă 
pe situl A.N.R.M.A.P.  

III.2. Suport şi consiliere 
metodologică acordate autorităţilor 
contractante 
 III.2.2. Deschiderea unui 

Forum/grup de discuţii on-line pe 
situl  A.N.R.M.A.P. 

III. 

Întărirea capacităţii de 
implementare a 

legislaţiei în domeniul 
achiziţiilor publice 

III.3. Implementarea unui sistem 
profesional de instruire sub 
coordonarea A.N.R.M.A.P. 

III. 3.1. Continuarea susţinerii de 
acţiuni de instruire a personalului 
implicat în activităţi specifice 
achiziţiilor publice la nivelul 
autorităţilor contractante 
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5. 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 -  Ştatul de funcţii al A.N.R.M.A.P. la 31 decembrie 2007.  

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 2007.  

Anexa nr. 5 -  Situaţia privind stadiul de judecată a dosarelor în care  
A.N.R.M.A.P. a fost acţionată în instanţă la 31 decembrie2007. 

Anexa nr. 6 -  Graficul şi obiectivele deplasărilor în străinătate.  

Anexa nr. 7 -  Bugetul aferent anului 2007. 

Anexa nr. 8 -  Lista furnizorilor şi tipurile de contracte încheiate în anul 2007. 

Anexa nr. 9 -  Lista documentelor de interes public şi lista documentelor 
gestionate potrivit legii.  

Anexa nr. 10 -  Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public. 

Anexa nr. 11 -  Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică. 

Anexa nr. 12 -  Lista de adrese şi contacte. 
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Legendă 

* Secretar de stat  DG Director general  SS Şef serviciu 
** Subsecretar de stat  DGA Director general adjunct  SB Şef birou 

*** Înalt funcţionar public  D Director  E Fucţie de execuţie 

Fig. nr. 7 – Organigrama 
A.N.R.M.A.P. 

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

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

ANEXA NR. 1 

Direcţia economico –
administrativă  
1 D + 3 SS + 18 E 

PREŞEDINTE * 

Compartimentul strategii 
şi afaceri europene 

2 E

Compartimentul relaţii cu 
publicul 

1 E

VICEPREŞEDINTE ** 

Direcţia generală supraveghere, 
monitorizare şi evaluare 

1 DG + 1 D + 29 E 

C
om

pa
rti

m
en

tu
l 

su
pr

av
eg

he
re

 
15

 E
 

D
ire

cţ
ia

 m
on

ito
riz

ar
e 

 
si

 e
va

lu
ar

e 
1D

 +
 1

4 
E
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Compartimentul  
audit intern 

1 E

Compartimentul juridic 
 

3 E

Departamentul strategii şi 
comunicare 

1 D + 3 E 

Cabinet Preşedinte 
1 D 

Secretar General *** 

Compartimentul  
achiziţii publice  

2 E

Numărul de posturi disponibile = 98 
inclusiv postul de preşedinte şi cel de vicepreşedinte 
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Legendă  
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Ştatul de funcţii al A.N.R.M.A.P. 
la 31 decembrie 2007 
 

Funcţia publică Funcţie contractuală 

Nr. 
crt. 

Postul 
(ocupat/vacant) 

Demnitar/   
Înalt 

funcţionar 
public 

de 
conducere

de 
execuţie/ 
nivel de 

salarizare 

C
la

sa
 Grad 

profesi-
onal 

Treapta 
de 

salariza-
re N

iv
el

ul
 

st
ud

iil
or

 

de 
conducere 

de 
execuţie 

Treaptă 
profesi-
onală N

iv
el

ul
 

st
ud

iil
or

 

Nivelul de 
salarizare 

                

  PREŞEDINTE                         

1 OCUPAT 

Demnitar/ 
secretar de 

stat                    6068 

               

 VICEPREŞEDINTE              

2 OCUPAT 

Demnitar/ 
subsecre-
tar de stat                    5122 

               

 
SECRETAR 
GENERAL              

3 OCUPAT 

Înalt 
funcţionar 

public          S         4010 

               
               

CABINET PREŞEDINTE 
               

ANEXA NR. 2 
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DIRECTOR DE 

CABINET              

4 OCUPAT               

director  
de 

cabinet Consilier   S 2511 
               
               

DEPARTAMENTUL STRATEGII ŞI COMUNICARE 
               

 DIRECTOR                   

5 OCUPAT               director Consilier   S 2511 
               

 
COMPARTIMENTUL STRATEGII ŞI AFACERI 

EUROPENE           

6 OCUPAT                 consilier   S 2511 

7 OCUPAT                 
consilier de 
afa. europ.   S 2203 

               

 COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL           

8 OCUPAT                 consilier   S 2511 
               
               

DIRECŢIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE, MONITORIZARE SI EVALUARE 
               

 DIRECTOR GENERAL                  

9 OCUPAT   
director 
general consilier I superior 1 S         2510 

               

 COMPARTIMENTUL SUPRAVEGHERE           

10 OCUPAT     expert I debutant   S         634 
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11 OCUPAT     expert I asistent 3 S         1044 

12 OCUPAT     consilier I superior 3 S         2258 

13 OCUPAT                 Consilier   S 2511 

14 OCUPAT     
consilier 
juridic I principal 2 S         1727 

15 OCUPAT     consilier I superior 3 S         2258 

16 OCUPAT     consilier I superior 1 S         2510 

17 OCUPAT     expert I principal 3 S         1727 

18 OCUPAT     expert I principal 2 S         1877 

19 OCUPAT     consilier I superior 3 S         2258 

20 OCUPAT     expert I principal 3 S         1727 

21 OCUPAT     consilier I superior 3 S         2034 

22 VACANT      
consilier 
juridic I superior 3 S         2258 

               

 DIRECTIA MONITORIZARE ŞI EVALUARE           

 DIRECTOR              

23 OCUPAT   director consilier I superior 1 S         2510 

24 OCUPAT     consilier I superior 3 S         2258 

25 OCUPAT     expert I asistent 3 S         1044 

26 OCUPAT     expert I superior 1 S         2510 

27 OCUPAT     expert I principal 3 S         1727 

28 OCUPAT     
consilier 
juridic I asistent 2 S         1167 

29 OCUPAT     expert I asistent 3 S         1044 
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30 OCUPAT     expert I asistent 3 S         1044 

31 OCUPAT     expert I asistent 3 S         1044 
              

32 OCUPAT     expert I asistent 3 S         1044 

33 OCUPAT     expert I principal 3 S         1727 

34 OCUPAT     consilier I superior 3 S         2258 

35 OCUPAT     expert I principal 3 S         1727 

36 OCUPAT     consilier I superior 3 S         2258 

37 OCUPAT     expert I principal 2 S         1877 

38 VACANT      
consilier 
juridic I asistent 2 S         1167 

 
 

DIRECŢIA GENERALĂ POLITICI ŞI REGLEMENTARE 
               

 DIRECTOR GENERAL              

39 OCUPAT   
director 
general consilier I superior 1 S         2510 

40 OCUPAT   

director 
general 
adjunct consilier I superior 1 S         2510 

41 OCUPAT     expert I principal 2 S         1877 

42 OCUPAT     consilier I superior 1 S         2510 

43 OCUPAT     expert I principal 2 S         1877 

44 OCUPAT     referent III superior 3 M         761 

45 OCUPAT     consilier I superior 3 S         2258 

46 OCUPAT     
consilier 
juridic I asistent 3 S         1044 
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47 OCUPAT     consilier I superior 3 S         2258 

48 OCUPAT     expert I asistent 3 S         1044 

49 OCUPAT     consilier I superior 2 S         2285 

50 OCUPAT     consilier I superior 3 S         2258 

51 OCUPAT     expert I asistent 3 S         1044 

52 OCUPAT     expert I principal 2 S         1877 

53 OCUPAT     
consilier 
juridic I asistent 2 S         1167 

54 OCUPAT     expert I asistent 3 S         1044 
               

              

DIRECŢIA GENERALĂ ANALIZE SI DEZVOLTARE OPERATIONALA 
               

 DIRECTOR GENERAL              

55 OCUPAT   
director 
general consilier I superior 1 S         2510 

               

 DIRECŢIA ANALIZE ŞI INSTRUIRE           

 DIRECTOR              

56 OCUPAT   director consilier I superior 1 S         2510 

57 OCUPAT     expert I principal 3 S         1727 

58 OCUPAT     expert I principal 2 S         1877 

59 OCUPAT     expert I principal 3 S         1727 

60 OCUPAT     expert I asistent 3 S         1044 

61 OCUPAT     referent III superior 2 M         860 
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62 OCUPAT     
consilier 
juridic I asistent 3 S         1044 

63 VACANT     consilier I superior 2 S         2285 

64 OCUPAT     
consilier 
juridic I principal 3 S         1727 

65 OCUPAT     expert I asistent 3 S         1044 
              

 BIROUL CONSULTAŢII TEHNICE           

 ŞEF BIROU              

66 OCUPAT   şef birou consilier I superior 1 S         2510 

67 OCUPAT     expert I asistent 3 S         1044 

68 VACANT     expert I principal 2 S         1877 

69 OCUPAT     consilier I superior 2 S         2285 

70 OCUPAT     consilier I superior 3 S         2258 

71 OCUPAT     expert I asistent 3 S         1044 
               
               

DIRECŢIA ECONOMICO - ADMINISTRATIVĂ 
               

 DIRECTOR              

72 OCUPAT   director consilier I superior 1 S         2510 
               

 SERVICIUL RESURSE UMANE           

 ŞEF SERVICIU              

73 OCUPAT   şef serviciu consilier I superior 1 S         2510 

74 OCUPAT                 Consilier   S 2511 
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75 OCUPAT     expert I asistent 3 S         1044 

76 OCUPAT                 Consilier   S 2511 

77 OCUPAT                 Referent   M 1006 
               

 SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE           

 ŞEF SERVICIU              

78 OCUPAT   şef serviciu consilier I superior 1 S         2510 

79 OCUPAT                 Consilier   S 2511 

80 OCUPAT                 Consilier   S 2511 

81 OCUPAT                 Consilier   S 2511 

82 OCUPAT                 Consilier   S 2511 

83 OCUPAT     referent III superior 3 M         761 
              

 SERVICIUL ADMINISTRATIV           

 ŞEF SERVICIU              

84 OCUPAT   şef serviciu consilier I superior 1 S         2510 

85 OCUPAT                 Şofer   M 823 

86 OCUPAT                 Şofer   M 823 

87 OCUPAT     consilier I superior 3 S         2258 

88 OCUPAT                 Şofer   
G,
M 823 

89 OCUPAT     expert I asistent 3 S         1044 

90 OCUPAT                 Referent   M 1006 

91 OCUPAT                 Şofer   M 823 

92 OCUPAT                 Şofer   M 823 
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 COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE           

93 OCUPAT                 Consilier   S 2511 

94 VACANT      consilier I superior 1 S         2510 

COMPARTIMENTUL JURIDIC 

               

95 OCUPAT     
consilier 
juridic I superior 2 S         2285 

96 OCUPAT                 Consilier   S 2511 

97 OCUPAT     
consilier 
Juridic I principal 2 S         1877 

               
               

COMPARTIMENTUL DE AUDIT 
               

98 VACANT      auditor I superior 1 S         2510 

 
Tabelul nr. 2 – Ştatul de funcţii al A.N.R.M.A.P. 
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Situaţia privind participările la programe  
de perfecţionare profesională  

 

Tabelul nr. 3 – Programele de perfecţionare profesională urmate de angajaţii A.N.R.M.A.P. 

Nr. 
crt. 

Perioada cursurilor 
(anul 2007) Cursul Organizator Locaţia 

Nr. 
parti- 

cipanţi 

1 ianuarie Program specializare Înalţi Funcţionari Publici Institutul Naţional de  
Administraţie (I.N.A.) Bucureşti 1 

2 23 - 27 iulie Abordări moderne în bugetarea şi finanţarea instituţiilor publice I.N.A. Costineşti 1 
3 06 - 10 august Concesionarea serviciilor si lucrărilor publice I.N.A. Cap Aurora 5 
4 13 - 19 august Managementul proiectelor finanţate prin instrumentele structurale I.N.A. Mamaia 1 

5 13 - 17 august Controlul legalităţii actelor administrative prin contenciosul 
administrativ I.N.A. Costineşti 1 

6 27 - 31 august Managementul funcţiei publice I.N.A. Jupiter 1 
7 03 - 07 septembrie Managementul Resurselor umane din administraţia publică I.N.A. Jupiter 1 
8 03 - 07 septembrie Controlul financiar şi fiscal în entităţile publice I.N.A. Buşteni 1 
9 10 - 14 septembrie Gestionarea informaţiilor clasificate I.N.A. Buşteni 1 

10 16 - 21 septembrie Controlul legalităţii actelor administrative prin contenciosul 
administrativ I.N.A. Costineşti 1 

11 24 - 28 septembrie Contabilitate financiară şi de gestiune pentru instituţiile publice I.N.A. Predeal 3 
12 24 - 28 septembrie Comunicarea intra şi interinstituţională în entităţile publice I.N.A. Sinaia 2 
13 septembrie - octombrie Colegiul Naţional de Apărare  Bucureşti 3 

14 octombrie Protecţia Muncii Centrul de pregătire şi per-
fecţionare al inspecţiei muncii Bucureşti 2 

15 octombrie - decembrie ECDL modul start Euroaptitudini sediul A.N.R.M.A.P. 80 
16 octombrie - decembrie Limba engleză Euroaptitudini sediul A.N.R.M.A.P. 66 
17 octombrie - decembrie Limba germană Euroaptitudini sediul A.N.R.M.A.P. 20 

ANEXA NR. 3 
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Situaţia privind sancţiunile contravenţionale  
aplicate de către A.N.R.M.A.P. în cursul anului 2007 
 

Nr. 
Crt 

Nume autoritate 
contractantă (A.C.) 

Obiectul 
contractului 

Valoarea 
contractului 

Procedura 
aplicată 

Scurtă descriere a 
faptelor ce constituie 

contravenţie 

Sancţiune 
aplicată în 
baza art. 

293/ 
Cuantum 
amendă 

Seria şi 
numărul  

procesului 
- verbal  
întocmit 

Data 
începerii 
contro-

lului 

Data 
finalizării 
contro-

lului 

1 

Spitalul de Urgenţă 
pentru copiii "Grigore 
Alexandrescu" - 
Bucureşti 

medicamente şi 
alimente-23 

contracte 
1.081.008 Lei cerere de 

oferte 

precizarea originii 
produselor, estimare 
eronată a valorii 
contractlui 

lit. (a) şi (b)  
 

5.000 Lei 

seria AN  
nr. 0000151 02.04.07 19.06.07 

2 
Compania Naţională 
a Huilei S.A.- 
Petroşani 

funizare explozivi de 
siguranţă 

 (3 contracte) 

 272.000 Eur
53.510 Lei 

şi un contract cu 
preţ neprecizat

negociere 
fără 

publicarea 
prealabilă a 

unui anunţ de 
participare 

justificarea alegerii 
procedurii este 

insuficientă 

lit. (c) şi (e)  
 

10.000 Lei 

seria AN  
nr. 0000002 22.05.07 24.05.07 

3 
Şcola Superioară de 
Aviaţie Civilă- 
Bucureşti 

achiziţie avioane 1.073.750 Usd

negociere 
fără 

publicarea 
prealabilă a 

unui anunţ de 
participare 

aplicare greşită a 
procedurii, încălcarea 

transparenţei, 
aplicarea incorectă a 
criteriilor de calificare 

şi selecţie 

lit. (c), (e), 
(h), (g) şi (m) 

 
20.000 Lei 

seria AN     
nr. 0000102 10.04.07 04.06.07 

4 
Şcola Superioară de 
Aviaţie Civilă- 
Bucureşti 

achiziţie piese de 
schimb 206.678,67 Lei cerere de 

oferte 
încălcarea 

transparenţei 

lit. (e) 
 

 5.000 Lei 

seria AN     
nr. 0000103 21.02.07 04.06.07 

5 
Şcola Superioară de 
Aviaţie Civilă- 
Bucureşti 

racordare la reţea de 
gaze 169.958,4 lei cerere de 

oferte 
încălcarea 

transparenţei 

lit. (e) 
 

5.000 Lei 

seria AN   
nr. 0000104 21.02.07 04.06.07 

ANEXA NR. 4 
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6 
Şcola Superioară de 
Aviaţie Civilă- 
Bucureşti 

furnizare mobilier 30.405,1 Lei cerere de 
oferte 

încălcarea 
transparenţei 

lit. (e)  
 

5.000 Lei 

seria AN  
nr. 0000105 21.02.07 04.06.07 

7 

S.C. de Distribuţie şi 
Furnizare a Energiei 
Electrice ENEL 
ELECTRICA Banat 

furnizare laptopuri 573.620,25 Lei licitaţie 
deschisă 

în documentaţie s-au 
indicat specificaţiile 

tehnice care 
corespund unui anumit 

produs 

lit. (b)  
 

10.000 Lei 

seria AN  
nr. 0000107 18.04.07 29.05.07 

8 
S.C. Transelectrica 
S.A.-Sucursala 
Paroşeni 

remediere sistem de 
încălzire a buncărilor 

de praf 
780.436 Lei licitaţie 

deschisă 

aplicarea greşită a 
procedurii, precizarea 

originii unor 
componente, 

încălcarea regulilor de 
publicitate 

lit. (c) 
 

avertisment 

seria AN  
nr. 0000106 17.04.07 26.06.07 

9 Spitalul de Urgenţă 
Ploieşti 

achiziţie aparatură 
medicală 500.235 Lei licitaţie 

deschisă 

s-a precizat originea 
aparatelor şi s-au 

încălcat regulile de 
publicitate. 

lit. (b) şi (e) 
 

5.000 Lei 

seria AN 
nr.0000152 29.04.07 05.07.07 

10 Primăria Alţana- 
judeţ Sibiu - - - A.C. nu s-a înscris în 

SEAP 

lit. (e) 
 

avertisment 

seria AN 
nr.0000301 16.07.07 17.07.07 

11 Primăria Uileacu de 
Beiuş- judeţ Bihor - - - A.C. nu s-a înscris în 

SEAP 

lit. (e) 
 

avertisment 

seria AN  
nr. 0000302 16.07.07 18.07.07 

12 Primăria Uileacu de 
Beiuş- judeţ Bihor reparaţii 65.000 Lei cerere de 

ofertă 

nu s-a precizat că 
fondurile au fost 

alocate pentru fiecare 
obiectiv în parte 

lit. (e) 
 

5.000 Lei 

seria AN  
nr. 0000303 16.07.07 19.07.07 

13 Primăria sectorului 
6-Bucureşti alimentare cu apă 1.948.407 Lei licitaţie 

deschisă 
încălcarea principiului 

proporţionalităţii 

lit. (b) 
 

5.000 Lei 

seria AN  
nr. 0000110 08.05.07 30.07.07 
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14 
Primăria Slobozia 
Bradului-judeţ 
Vrancea 

alimentare cu apă 2.630.589 Lei licitaţie 
deschisă 

cerinţele minime de 
calificare care nu 
respectă principiul 
proporţionalităţii 

lit. (i) 
 

6.000 Lei 

seria AN  
nr. 0000111 06.06.07 16.08.07 

15 Primăria Timboieşti-
judeţ Vrancea alimentare cu apă 1.685.074 Lei licitaţie 

deschisă 
nu s-a publicat anunţ 
în SEAP in termen 

lit. (e) 
 

5.000 lei 

seria AN  
nr. 0000112 27.05.07 16.08.07 

16 Primăria Bordeşti-
judeţ Vrancea 

refacere reţea de  
drumuri 1.021.535 Lei licitaţie 

deschisă 

preţul documentaţiei 
mai mare decât preţul 

de multiplicare 

lit. (i) 
 

avertisment 

seria AN  
nr. 0000113 27.05.07 16.08.07 

17 Primăria Cârligele- 
judeţ Vrancea 

reabilitare poduri şi 
podeţe 827.913 Lei licitaţie 

deschisă 

nu a respectat data 
pentru anunţul de 

participare şi a încălcat 
proporţionalitatea 

lit. (e) şi (i) 
 

10.000 Lei 

seria AN  
nr. 0000114 27.05.07 16.08.07 

18 Primăria Comunei 
Vurpăr-judeţ Sibiu lucrări, proiectare 

nu se cunoaşte 
valoarea totală 
deoarece din 9 
contracte s-au 

transmis 3 cu o  
valoare 

cumulată de 
154.379 Lei

cumpărare 
directă 

netransmiterea tuturor 
documentelor 

lit. (m) 
 

5.000 Lei 

seria AN  
nr. 0000004 20.04.07 17.08.07 

19 
Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului 

achiziţie 
dezinfectanţi, 

insecticide şi amidon 
420.450 Lei licitaţie 

deschisă 
aplicarea incorectă a 

criteriilor stabilite 

lit. (l) 
 

avertisment 

seria AN  
nr. 0000052 25.02.07 15.06.07 

20 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului- 
judeţ Călăraşi 

furnizare de 
conserve de legume 201.264,88 Lei licitaţie 

deschisă 

publicarea cu 
întârziere a anuntului 
de atribuire în M.O.R. 

lit. (e) 
 

10.000 Lei 

seria AR  
nr. 00152 08.06.07 25.07.07 
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21 
Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Slobozia- 
judeţ Ialomiţa 

achiziţie carne de 
porc şi preparate din 

carne 
60.214 Lei cerere de 

ofertă 
acceptarea unei oferte 

neconforme 

lit. (k) 
 

avertisment 

seria AN  
nr. 0000051 06.04.07 01.06.07 

22 
Şcoala Generală nr. 
1 Topliţa-judeţ 
Harghta 

reabilitare clădiri, 
achiziţie şi montare 

tâmplărie P.V.C. 
66.853 Lei licitaţie 

deschisă 

încălcarea regulilor de 
elaborare a 

specificaţiilor tehnice şi 
a regulilor de 

transparenţă şi 
publicitate 

lit. (b) şi (e) 
 

5.000 Lei 

seria AR  
nr. 00153 06.06.07 27.07.07 

23 
Administraţia 
Domeniului Public 
sector 1-Bucureşti 

lucrări de reparaţii a 
părţii carosabile 

precum şi a 
trotuarelor 

97.337.722,6 Lei licitaţie 
deschisă 

aplicarea incorectă a 
criteriilor stabilite prin 

documentaţia de 
atribuire 

lit. (l) 
 

5.000 Lei 

seria AR  
nr. 00155 27.04.07 18.06.07 

24 

Staţiunea de 
Cecetare-Dezvoltare 
pentru Creşterea 
Bovinelor-Târgu-
Mureş 

achiziţie sală de 
muls tip brăduleţ 

2*10 
88.880 Eur licitaţie 

deschisă 

documentaţia de 
atribuire nu a conţinut 
informaţii complete şi 

explicite privind factorii 
de evaluare şi 

caracteristicile tehnice 

lit. (b) 
 

5.000 Lei 

seria AR  
nr. 00351 25.06.07 20.09.07 

25 Spitalul "Panait 
Sârbu"- Bucureşti 

achiziţii directe de 
alimente în 2006 300.000 Lei achiziţie 

directă 

s-a aplicat o altă 
procedură decât cea 
impusă de legislaţie 

lit. (d) 
 

avertisment 

seria AR  
nr. 00401 09.08.07 01.10.07 

26 U.M. Nr.01483-Zalău servicii de hrană în 
regim de cantină 345.756 Lei licitaţie 

deschisă 

aplicarea incorectă a 
criteriilor de selecţie 

stabilite prin 
documentaţie 

lit. (l) 
 

avertisment 

seria AR  
nr. 00204 28.05.07 25.09.07 

27 
Spitalul Clinic de 
Urgenţă "Sfântul 
Spiridon"- Iaşi 

achiziţie 
medicamente 1.000.000 Eur licitaţie 

deschisă 

nu s-au respectat 
regulile privind 

elaborarea 
documentaţiei de 

atribuire 

lit. (b) 
 

avertisment 

seria AR  
nr. 00301 04.07.07 27.09.07 
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28 Primăria Comunei 
Feleacu-judeţ Cluj monitorizare trafic 

49% din 
amenzile 
încasate

atribuire 
directă 

s-a aplicat o altă 
procedură decât cea 
impusă de legislaţie 

lit. (d) 
 

avertisment 

seria AR  
nr. 00002 14.08.07 16.09.07 

29 Primăria Tureni- 
judeţ Cluj monitorizare trafic 

49% din 
amenzile 
încasate

atribuire 
directă 

s-a aplicat o altă 
procedură decât cea 
impusă de legislaţie 

lit. (d) 
 

5.000 Lei 

seria AR  
nr. 00003 14.08.07 17.09.07 

30 Primăria Municipiului 
Salonta-judeţ Bihor 

alimentare apă şi 
canalizare menajeră 

contract 
concesiune tarif 

10% din tariful 
de apă pe 20 ani 
dar nu mai puţin 
de 80.000 Lei/an

licitaţie 
deschisă 

nu s-a publicat în 
SEAP anunţul de 

participare şi nu s-au 
aplicat prevederile  
H.G. Nr. 71/2007 

lit. (b), (e) şi 
(g) 

 
20.000 Lei 

seria AR  
nr. 00252 21.05.07 21.09.07 

31 
Primăria Comunei 
Truşeşti- judeţ 
Botoşani 

pietruire drumuri 
comunale 101.400 Lei cerere de 

ofertă 

s-au încălcat regulile 
de elaborare a 

specificaţiilor tehnice; 
s-au aplicat alte 

proceduri de atribuire; 
s-a încălcat 

transparenţa şi 
publicitatea 

lit. (b), (d) şi 
(e) 

 
10.000 Lei 

seria AR  
nr. 00156 25.07.07 19.10.07 

32 Consiliul Judeţean 
Braşov 

concesiune a 
serviciului public de 
întreţinere, reparaţii 
şi salubrizare a 

drumurilor judetului 
Braşov 

8.180.523,78 Lei licitaţie 
deschisă 

încălcarea regulilor de 
transparenţă şi 

publicitate; aplicarea 
incorectă a criteriilor 

stabilite prin 
documentaţia de 

atribuire 

lit. (e) şi (l) 
 

10.000 Lei 

seria Ar  
nr. 00157 05.06.07 22.10.07 
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33 Primăria Bârlad-judeţ 
Vaslui 

reparaţii şi plombări 
cu mixturi asfaltice 779.574 Lei cerere de 

oferte 

aplicarea eronată a 
regulilor de estimare a 
valorii contractului în 

scopul încălcării art.23 
şi aplicarea altei 

proceduri de atribuire 

lit. (a) şi (d) 
 

20.000 Lei 

seria AR  
nr. 00053 23.02.07 10.10.07 

34 Primăria Bârlad-judeţ 
Vaslui 

dezăpezire şi 
combatere polei 293.892 Lei cerere de 

oferte 

s-a aplicat o altă 
procedură decât cea 
impusă de legislaţie 

lit. (d) 
 

10.000 Lei 

seria AR  
nr. 00054 26.03.07 10.10.07 

35 Primăria Bârlad-judeţ 
Vaslui 

introducere gaze 
naturale  bloc G2 108.181,14 Lei cerere de 

oferte 

s-a aplicat o altă 
procedură decât cea 
impusă de legislaţie 

lit. (d) 
 

10.000 Lei 

seria AR  
nr. 00055 31.05.07 10.10.07 

36 Primăria Bârlad-judeţ 
Vaslui 

introducere gaze 
zona Cărămidărie 173.045,95 Lei cerere de 

oferte 

s-a aplicat o altă 
procedură decât cea 
impusă de legislaţie 

lit. (d) 
 

10.000 Lei 

seria AR  
nr. 00056 31.05.07 10.10.07 

37 Primăria Bârlad-judeţ 
Vaslui 

lucrări de reparaţii la 
Str. Mihai Eminescu 31.432,64 Lei cerere de 

oferte 

s-a aplicat o altă 
procedură decât cea 
impusă de legislaţie 

lit. (d) 
 

10.000 Lei 

seria AR  
nr. 00057 31.05.07 10.10.07 

38 Primăria Bârlad-judeţ 
Vaslui 

reparaţii străzi 
betonate Cartier 

Deal 
528.546,22 Lei cerere de 

oferte 

s-a aplicat o altă 
procedură decât cea 
impusă de legislaţie 

lit. (d) 
 

10.000 Lei 

seria AR  
nr. 00058 31.05.07 10.10.07 

39 Primăria Bârlad-judeţ 
Vaslui 

Reparaţii capitale şi 
consolidări imobil 

Str. Republicii 
811.580,73 Lei cerere de 

oferte 

s-a aplicat o altă 
procedură decât cea 
impusă de legislaţie 

lit. (d) 
 

10.000 Lei 

seria AR  
nr. 00059 31.05.07 10.10.07 

40 
Primăria Comunei 
Soveja- judeţ 
Vrancea 

staţie de epurare 580.484 Eur licitaţie 
deschisă 

încălcarea regulilor de 
transparenţă şi 

publicitate 

lit. (e) 
 

5.000 lei 

seria AR 
nr. 00205 25.07.07 24.10.07 
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41 
Spitalul Clinic de 
Urgenţă " Sfânta 
Treime"- Iaşi 

servicii de producere 
şi furnizare energie 
termică şi contract 

de consultanţă 

cu titlu de 
gratuitate

achiziţie 
directă 

s-au încălcat 
prevederile art. 20,  

alin. (2) din OUG nr. 
34/2006 

lit. (c) 
 

avertisment 

seria AR  
nr. 00302 09.07.07 02.10.07 

42 
Spitalul Clinic 
Judeţean de 
Urgenţă- Oradea 

furnizare 
medicamente 1.883.709 Lei cerere de 

oferte on line 

estimarea incorectă a 
valorii contractului în 

scopul devizării 
contactului; nu a 

respectat regulile de 
transparenţă şi 

publicitate 

lit. (a) şi (e) 
 

20.000 Lei 

seria AR  
nr. 00452 27.09.07 30.10.07 

43 Spitalul Municipal 
Ploieşti 

tratamentul 
bolnavilor cu 

afecţiuni oncologice 
573.748 Lei

negociere 
fără 

publicarea 
prealabilă a 

unui anunţ de 
participare 

încălcarea regulilor de 
transparenţă şi 

publicitate -
netransmiterea  la timp 
a anunţului de atribuire 

lit. (e) 
 

avertisment 

seria AR  
nr. 00402 01.10.07 29.10.07 

44 Poliţia Comunitară 
sector 3- Bucureşti 

sistem de 
supraveghere video 

IP 
422.156,23 Lei licitaţie 

deschisă 

documentaţia de 
atribuire nu conţine 
informaţii complete; 
anunţ de participare 

incomplet şi 
respingerea 

nejustificată a unui 
operator economic de 

la procedură 

lit. (b), (e) şi 
(l) 
 

15.000 Lei 

seria AR  
nr. 00502 15.03.07 22.10.07 

45 Primăria Cozmeşti 

execuţie lucrări şi 
contract proiectare la 

execuţie lucrări la 
şcoală 

proiectare: 
95.000 Lei 

cu T.V.A. 
şi 

execuţie lucrări: 
1.040.192,46 Lei 

cu T.V.A.

cerere de 
ofertă 

neîntocmirea 
documentelor de 

atribuire; aplicarea 
altei proceduri;nu s-a 

întocmit nota cu 
valoarea estimată şi nu 
s-au respectat regulile 

de comunicare şi 
transmitere a datelor 

lit. (b), (c) şi 
(g) 

 
20.000 Lei 

seria AR  
nr. 00501 08.05.07 27.09.07 
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46 
Primăria Comunei 
Davideşti- judeţ 
Argeş 

lucrări reabilitare 
şcoli 409.816,36 Lei

negociere 
fără 

publicarea 
prealabilă a 

unui anunţ de 
participare 

încălcarea regulilor de 
transparenţă şi 

publicitate -
netransmiterea  la timp 
a anunţului de atribuire 

lit. (e) 
 

avertisment 

seria AR  
nr. 00354 18.09.07 7.11.07 

47 S.C. Apa Nova S.A.- 
Bucureşti produse balastieră 280.000 Lei

negociere 
fără 

publicarea 
prealabilă a 

unui anunţ de 
participare 

încălcarea regulilor de 
transparenţă şi 

publicitate, invocarea 
unor excepţii privind 

procedurile de atribuire 
aplicate 

lit. (c) şi (e) 
 

5.000 Lei 

seria AR  
nr. 00304 10.05.07 30.10.07 

48 
Primăria Comunei 
Izvoarele- judeţ 
Giurgiu 

lucrări îmbracăminte 
bituminoasă 2.500.000 Eur cerere de 

ofertă 

aplicarea unei alte 
proceduri decât 

procedura legală 

lit. (b), (c) şi 
(e) 

 
20.000 Lei 

seria AR  
nr. 00305 01.10.07 14.11.07 

49 Spitalul Obstretică-
Ginecologie- Brăila 

achiziţie 
medicamente 

20.000 Eur
(18 contracte)

cerere de 
oferte 

încălcarea regulilor de 
publicitate; utilizarea 

altor criterii de atribuire 
decăt cele din 

legislaţie şi aplicarea 
incorectă a criteriilor 
de selecţie stabilite 
prin documentaţie 

lit. (e), (j) şi 
(l) 
 

5.000 Lei 

seria AR  
nr. 00206 26.09.07 05.11.07 

50 Primăria Municipiului 
Piatra-Neamţ 

reabilitare termică 
oraş, infrastructură 

unităţi de 
învătământ, refacere 
infrastructură unităţi 

turistice, refacere 
ştrand, amplasare 
staţii transport în 

comun 

9.312.963 Eur 

23.723.290 Lei

(contractele sunt 
încheiate între 

anii 2005 – 
2007, s-au 

verificat 187 de 
proceduri)

licitaţie 
deschisă, 
cerere de 

oferte, 
negociere 

fără publicare

s-a estimat eronat 
valoarea contractului şi 
ca urmare s-a aplicat 
altă procedură, nu s-a 

făcut publicarea în 
SEAP şi nu au fost 
menţionate criteriile 
minime de calificare 

lit.(a), (c) şi 
(e) 

 
15.000 Lei 

seria AR  
nr. 00158 13.09.07 21.11.07 
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51 
Primăria Comunei 
Dumeşti- judeţ 
Vaslui 

servicii 26.845 Lei - 
nu s-a organizat nicio 
procedură de achiziţie 

publică 

lit. (b), (c), 
(e) şi (g) 

 
10.000 Lei 

seria AR  
nr. 00306 06.10.07 19.11.07 

52 Primăria Comunei 
Tinca- judeţ Bihor 

Diverse  
achiziţii directe de 

produse şi servicii pe 
anul 2007 

400.000 Lei achiziţii 
directe 

încălcarea art.19 din 
OUG nr 34/2006.  

S-au achiziţionat direct 
produse şi servicii deşi 

s-a depăşit pragul 
legal de 5.000 Euro 

lit. (d) 
 

avertisment 

seria AR  
nr. 00403 25.10.07 12.12.07 

53 Primăria Comunei 
Tinca- judeţ Bihor 

modernizarea strazii 
A. Romăne 93.904 Lei act adiţional 

aplicarea altei 
proceduri de atribuire 
decât cele prevăzute 

de lege 

lit. (d) 
 

5.000 Lei 

seria AR  
nr. 00406 25.10.07 12.12.07 

54 Primăria Comunei 
Tinca- judeţ Bihor 

Grădiniţa de copiii 
Tinca 149.808 Lei cerere de 

oferte 

nerespectarea 
termenului între data 

transmiterii spre 
publicare şi data limită 

de depunere a 
ofertelor şi aplicarea 

altor criterii de atribuire 
faţă de cele trecute în 

documentaţie 

lit. (e) şi (l) 
 

10.000 Lei 

seria AR  
nr. 00407 25.10.07 12.12.07 

55 Primăria Municipiului 
Sfântu-Gheorghe 

lucrări de îmbrăcare 
a străzilor 

s-au încheiat 2 
contracte cu o 

valoare 
neprecizată 

licitaţie 
deschisă 

în anunţul de 
participare nu s-a 
specificat dacă se 

putea depune oferta 
pentru unul sau mai 
multe loturi, valoarea 
estimată nu ţine cont 
de valoarea cumulată 

a loturilor şi criteriile de 
calificare nu au fost 

raportate la fiecare lot 

lit. (e) 
5.000 Lei 

seria AR  
nr. 00504 30.05.07 14.11.07 
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56 

Ministerul 
Întreprinderilor Mici 
şi Mijlocii, 
Comerţului, 
Turismului şi 
profesiilor libere 

servicii de publicitate 1.500.000 Eur licitaţie 
deschisă 

încălcarea art. 58 din 
OUG nr. 34/2006 

lit. (f) 
7.500 Lei 

seria AR 
 nr. 00453 08.10.07 05.12.07 

57 Primăria Comunei 
Mihalţ- judeţ Alba montaje pavaje 100.000 Lei cerere de 

ofertă 

încălcarea regulilor de 
transparenţă şi 

publicitate 

lit. (e) 
 

5.000 Lei 

seria AR 
 nr. 00101 29.09.07 26.11.07 

58 Primăria Comunei 
Mihalţ- judeţ Alba 

reabilitare şi 
construire grup 

sanitar 
100.000 Lei cerere de 

ofertă 

aplicarea altui criteriu 
de atribuire decât cel 

din documentaţie 

lit. (l) 
 

5.000 Lei 

seria AR  
nr. 00102 29.09.07 26.11.07 

59 Primăria Comunei 
Mihalţ- judeţ Alba 

achiziţie pavaje şi 
borduri 100.000 Lei cerere de 

oferte 

încălcarea regulilor de 
elaborare a 

specificaţiilor tehnice, 
nu s-a indicat critiriul 

de atribuire 

lit. (b) 
 

avertisment 

seria AR 
 nr. 00104 29.09.07 26.11.07 

 
Tabelul nr. 4 – Sancţiunile aplicate de A.N.R.M.A.P. şi procesele - verbale încheiate 
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Situaţia privind stadiul de judecată a dosarelor  
în care A.N.R.M.A.P. a fost acţionată în instanţă până la 31 decembrie 2007 

 
Nr. 
crt. Nr. dosar Instanţa Obiect Părţi Soluţia Observaţii/ 

Stadiu 

1 364/64/2006 Înalta Curte de Casaţie Plângere nesoluţionare în termen 
contestaţie O.G. nr. 60/2001  

A.N.R.M.A.P.P. – 
S.C. Agro Pan 
Star,  
Sf. Gheorghe  

respins plângere, recurs, 
contestaţie în anulare  

2 10618/2/2006 Inalta Curte de Casatie Anulare decizie numire in functie 
ANRMAP, 
Guvern ANFP. –  
S.C. Group 95 Srl 

respins acţiune, respins 
recurs  

3 5798/36/2006 Curtea de Apel Constanţa Contestaţie O.U.G. nr. 34/2006 

ANRMAP, 
C.N.S.C. –  
S.C. Toporasul 
Verde P.- 
Primaria Comana 

admite excepţia calităţii 
pasive a A.N.R.M.A.P., 
respinge plângerea 

 

4 3033/318/2007 Judecătoria Tg. Jiu,  
Curtea de Apel Craiova 

Acţiune în constatare lipsei calit. de 
autoritate contractantă în conformitate 
cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 

A.N.R.M.A.P. –  
Romsilva Gorj  

conflict negativ de 
competenţă 

conflict negativ 
de competenţă 

5 1529/187/2007 Judecătoria Beiuş 
Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru încălcarea regulilor de 
transparenţă şi publicitate 

A.R.M.A.P. –  
Primăria Uileacu 
de Beiuş 

respins plângere  

6 7688/231/2007 Judecătoria Focşani 
Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru încălcarea regulilor de 
transparenţă şi publicitate 

A.N.R.M.A.P. –  
Primaria 
Tâmboieşti 

respins plângere, recurs  

ANEXA NR. 5 
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7 7689/231/2007 Judecătoria Focşani 
Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru încălcarea principiului 
proporţionalităţii 

A.N.R.M.A.P. –  
Primaria Slobozia 
- Bradului 

Înlocuire amendă cu 
avertisment  

8 8382/231/2007 Judecătoria 

Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru încălcarea principiului 
proporţionalităţii şi a regulilor de 
transparenţă şi publicitate 

A.N.R.M.A.P. –  
Primăria Cârligele admite plângerea, recurs  

9 10458/325/2007 Judecătoria Timişoara Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru restricţionare concurenţă 

A.N.R.M.A.P.Enel 
Electrica Banat 
Tm. 

  

10 5173/3282007 Judecătoria Turda 
Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru încălcarea art.18 si art. 20 din 
O.U.G. nr. 34/2006 

A.N.R.M.A.P. –  
Todea Vasile  

conexare cu 
dosar 
5124/328/2007 

11 5124/328/2007 Judecătoria Turda 
Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru încălcarea art.18 si art. 20 din 
O.U.G. nr. 34/2006 

A.N.R.M.A.P. –  
Todea Vasile   

12 5600/2/2007 Curtea de Apel Bucureşti Prime de vacanţă 
A.N.R.M.A.P. -   
S. Ioaniţescu/ 
M.Rovenţa 

admite plangerea,O.U.G. nr. 
146/19.12.2007  

13 5294/202/2007 Judecătoria Călăraşi 
Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru încălcarea regulilor de 
transparenţă şi publicitate 

A.N.R.M.A.P. -  
D.G.A.S.P. 
Copilului Calaraşi 

admite plangerea  

14 9094/320/2007 Judecătoria Târgu Mureş 
Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru nerespectarea criteriilor 
minime de calificare 

A.N.R.M.A.P. -  
Statiunea 
pt.Creşterea 
Bovinelor Tg. 
Mureş 

admite cererea de amânare 
a cauzei  
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15 7026/303/2007 Judecătoria Sector 6 Bucureşti 
Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru încălcarea regulilor privind 
elaborarea documentaţiei de atribuire 

A.N.R.M.A.P. - 
Primăria Sector 6 respinge plângerea  

16 14238/301/2007 Judecătoria Sector 3 
Bucureşti 

Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru restricţionarea concurenţei  

A.N.R.MA.P. –  
Poliţia 
Comunitara 
Sector 3 

  

17 4261/189/2007 Judecatoria Bârlad 
Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru aplicarea unei alte proceduri 
decât cea impusă de lege 

A.N.R.M.A.P. - 
Primaria Bârlad   

18 4262/189/2007 Judectoria Bârlad 
Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru aplicarea unei alte proceduri 
decât cea impusă de lege 

A.N.R.M.A.P. - 
Primaria Bârlad   

19 4263/189/2007 Judectoria Bârlad 
Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru aplicarea unei alte proceduri 
decât cea impusă de lege 

A.N.R.M.A.P. - 
Primaria Bârlad respinge plangerea 

 

20 4264/189/2007 Judectoria Bârlad 
Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru aplicarea unei alte proceduri 
decât cea impusă de lege 

A.N.R.M.A.P. - 
Primaria Bârlad respinge plangerea 

 

21 4265/189/2007 Judectoria Bârlad 
Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru aplicarea unei alte proceduri 
decât cea impusă de lege 

A.N.R.M.A.P. - 
Primaria Bârlad respinge plangerea 

 

22 4266/189/2007 Judectoria Bârlad 
Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru aplicarea unei alte proceduri 
decât cea impusă de lege 

A.N.R.M.A.P. - 
Primaria Bârlad respinge plângerea 

 

23 4267/189/2007 Judectoria Bârlad 
Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru aplicarea unei alte proceduri 
decât cea impusă de lege 

A.N.R.M.A.P. - 
Primaria Bârlad  
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24 1247/833/2007 Judecătoria Salonta 

Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru încălcarea regulilor de 
transparenţă şi publicitate şi pentru 
restricţionarea concurenţei 

A.N.R.M.A.P. - 
Primăria Salonta   

25 16715/197/2007 Judecătoria Braşov 
Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru încălcarea regulilor de 
transparenţă şi publicitate 

A.N.R.M.A.P. –  
Consiliul 
Judeţean Braşov 

 
conexare cu 
dosarul 
15947/1972007 

26 15947/197/2007 Judecătoria Braşov 
Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru încălcarea regulilor de 
transparenţă şi publicitate 

A.N.R.M.A.P. –  
Consiliul 
Judeţean Braşov 

  

27 10401/196/2007 Judecătoria Brăila 
Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru încălcarea regulilor de 
transparenţă şi publicitate 

A.N.R.M.A.P. –  
Spitalul de 
Obstetrică 
Ginecologie 
Brăila 

  

28 3042/305/2007 Judecătoria Sf. Gheorghe 
Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru aplicarea unei alte proceduri 
decât cea impusă de lege 

A.N.R.M.AP. – 
Primăria Sf. 
Gheorghe 

  

29 6619/333/2007 Judecătoria Vaslui 
Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru aplicarea unei alte proceduri 
decât cea impusă de lege 

A.N.R.M.A.P. -  
Primăria 
Cozmeşti 

  

30 484/299/2008 Judecătoria Sector 1 
Bucureşti 

Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru încălcarea regulilor de 
transparenţă şi publicitate 

A.N.R.M.A.P. –  
Apa Nova S.A. 
Bucureşti 

 
conexare cu 
dosarul 
22888/299/2007 

31 22888/299/2007 Judecătoria Sector 1 
Bucureşti 

Sancţiune contravenţională aplicată 
pentru încălcarea regulilor de 
transparenţă şi publicitate 

A.N.R.M.A.P. –  
Apa Nova S.A. 
Bucureşti 

  

 
Tabelul nr. 5 – Stadiul de judecată a dosarelor
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Graficul şi obiectivele deplasărilor în străinătate 

Nr. 
crt. 

Perioada 
deplasării 
(anul 2007) 

Destinaţia Obiectivul deplasării 
Nr. 

parti-
cipanţi 

1 06 – 09 februarie  BELGIA 
(Bruxelles) 

Reuniunea Comitetului consultativ pentru 
contracte publice şi întrunirea bilaterala cu  

reprezentanţii C.E.,  
organizate de Comisia Europeană  

7 

2 18 – 19 februarie  BELGIA 
(Bruxelles) 

Reuniunea Grupului de lucru pe domeniul 
achizitiilor publice, în vederea modificării 

directivelor de remedii,  
organizată de Consiliul U.E.  

1 

3 21 – 23 februarie BELGIA 
(Bruxelles) 

Atelier de lucru privind facilitarea accesului I.M.M.-
urilor la piaţa achiziţiilor publice, organizat de 

Comisia Europeană 
1 

4 13 – 14 martie BELGIA 
(Bruxelles) 

Reuniunea Grupului de lucru pe domeniul 
achizitiilor publice, în vederea modificării 

directivelor de remedii,  
organizată de Consiliul U.E. 

1 

5 20 – 25 martie  SPANIA 
(Sevilla) 

Conferinţa internaţională "5-th European 
Conference on Sustainable Cities and Towns",  

organizată de I.C.L.E.I.  
1 

6 22 – 25 aprilie BELGIA 
(Bruxelles) 

Reuniunea Comitetului consultativ 
 pentru contracte publice,  

organizată de Comisia Europeană 
3 

7 25 – 27 aprilie  BELGIA 
(Bruxelles) 

Reuniunea experţilor pe achizitii publice verzi, 
organizată de Comisia Europeană 1 

8 25 – 28 aprilie  POLONIA 
(Varsovia) 

Reuniunea reţelei de comunicare „Public 
Procurement Network”,  

organizată de preşedenţia Consiliului U.E. 
2 

9 06 – 08 mai  BELGIA 
(Bruxelles) 

Reuniunea Grupului de lucru pe domeniul 
achizitiilor publice, în vederea modificării 

directivelor de remedii,  
organizată de Consiliul U.E. 

1 

10 06 – 09 mai  OLANDA 
(Maastricht) 

Seminar „European Defence Procurement",  
organizat de E.I.P.A. 1 

11 06 – 11 mai  DANEMARCA 
(Copenhaga) 

Vizită de studiu în cadrul proiectului PHARE RO 
2004/8016-772.03.01.02.05 „Întărirea capacităţii 

administrative manageriale pentru implemen-tarea 
eficientă a legislatiei achizitiilor publice",  

organizată de W.Y.G. International 

8 

12 23 – 26 mai  CROAŢIA 
(Dubrovnik) 

Conferinţa internaţională "Public Procurement 
Review and Remedies Systems",  
organizată de autorităţile croate 

1 

ANEXA NR. 6 
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13 04 – 09 iunie  BELGIA 
(Bruxelles) 

Vizită de studiu în cadrul proiectului PHARE RO 
2004/8016-772.03.01.02.05 „Întărirea capacităţii 

administrative manageriale pentru implemen-tarea 
eficientă a legislatiei achizitiilor publice",  

organizată de WYG International 

8 

14 03 – 06 iunie OLANDA 
(Maastricht) 

Seminar "Remedies Reform and Recent Case 
Law of the European Court of Justice",  

organizat de E.I.P.A. 
1 

15 19 – 22 iunie  BELGIA 
(Bruxelles) 

Reuniunea Grupului de lucru privind statistica în 
domeniul achiziţiilor publice, din cadrul 

Comitetului consultativ pentru contracte publice,  
organizată de Comisia Europeană 

4 

16 24 – 30 iunie  ELVEŢIA 
(Geneva) 

Consultările informale privind revizuirea Acordului 
încheiat sub egida Organizaţiei Mondiale a 

Comerţului (O.M.C. – W.T.O.) 
 privind achiziţiile publice (G.P.A.),  

organizate de O.M.C. 

3 

17 24 – 26 septembrie BULGARIA 
(Sofia) 

Conferinţa internaţională „Concessions and Public 
– Private Partnership”,  

organizată de autorităţile bulgare 
4 

18 30 sept. – 05 oct.  ELVEŢIA 
(Geneva) 

Consultările informale privind revizuirea Acordului 
încheiat sub egida Organizaţiei Mondiale a 

Comerţului (O.M.C. – W.T.O.) privind achiziţiile 
publice (G.P.A.),  

organizate de O.M.C. 

4 

19 23 – 25 octombrie  BELGIA 
(Bruxelles) 

Reuniunea Comitetului consultativ  
pentru contracte publice,  

organizată de Comisia Europeană 
3 

20 08 – 10 noiembrie  BELGIA 
(Bruxelles) 

Reuniunile Grupului de lucru privind achiziţiile 
electronice şi Grupului de lucru privind statistica 

achiiziţilor publice, din cadrul Comitetului 
consultativ pentru contracte publice,  
organizate de Comisia Europeană 

5 

21 11 – 14 noiembrie  PORTUGALIA 
(Lisabona) 

Reuniunea reţelei de comunicare  
„Public Procurement Network”,  

organizată de preşedenţia Consiliului U.E. 
3 

22 13 – 15 noiembrie  ELVEŢIA 
(Geneva) 

Consultările informale privind revizuirea Acordului 
încheiat sub egida Organizaţiei Mondiale a 

Comerţului (O.M.C. – W.T.O.)  
privind achiziţiile publice (G.P.A.),  

organizate de O.M.C. 

3 

23 26 – 29 noiembrie  CEHIA  
(Brno) 

Conferinţa internaţională „Proceduri de suprave-
gehre a contractelor de achiziţie publică”,  

organizată de autorităţile cehe 
4 

24 26 – 28 noiembrie  BELGIA 
(Bruxelles) 

Reuniunea experţilor pe achizitii publice verzi,  
organizată de Comisia Europeană 2 
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Tabelul nr. 6 – Prezenţa pe plan extern  

25 03 – 04 decembrie FRANŢA 
(Lille) 

Conferinţa internaţională din cadrul programului 
Respiro, cu tema „Socially Responsible 

Procurement",  
organizată de I.C.L.E.I. 

3 

26 05 – 07 decembrie BELGIA 
(Bruxelles) 

Reuniunea experţilor pe achiziţii publice 
electronice, cu tema „Piloting public e-
Procurement benchmarking indicators”,  

organizată de Comisia Europeană 

2 

27 09 – 11 decembrie BELGIA 
(Bruxelles) 

Reuniunea Comitetului consultativ  
pentru contracte publice,  

organizată de Comisia Europeană 
2 

28 10 – 14 decembrie ELVEŢIA 
(Geneva) 

Consultările informale privind revizuirea Acordului 
încheiat sub egida Organizaţiei Mondiale a 

Comerţului (O.M.C. – W.T.O.) privind achiziţiile 
publice (G.P.A.),  

organizate de O.M.C. 

1 
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Bugetul 
aferent anului 2007 

Denumire indicator Cod 
Buget  

definitiv 
 la 31.12.2007 

 

TOTAL SURSE (a + b + c)   6.080,00

a. TOTAL VENITURI (I + II + III + IV)   6.080,00
   

VENITURI PROPRII (I + II)   10,00
   

I. VENITURI CURENTE   10,00 
C. VENITURI NEFISCALE 29.00 10,00 

C.2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII  10,00 
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE 
ACTIVITĂŢI 33.10 10,00 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII  33.10.08 10,00 
   

  IV. SUBVENŢII  6.070,00
   

 SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII 43.10 6.070,00 
Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 6.070,00 

b. SUME ALOCATE DIN CREDITE  EXTERNE     0,00

c. SUME ALOCATE DIN FONDURI EXTERNE       
    NERAMBURSABILE     0,00

   

TOTAL CHELTUIELI (a + b + c) 50.10 6.080,00

a. CHELTUIELI CURENTE 01 5.928,00
   

 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 4.411,00
   

 BUNURI ŞI SERVICII 20 1.517,00
   

 SUBVENŢII 40  0,00
   

 ALTE TRANSFERURI 55  0,00
   

 ASISTENŢĂ SOCIALĂ 57        0,00  
   

 ALTE CHELTUIELI 59  0,00
   

 DOBĂNZI 30  0,00
   

b. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 152.00
   

 ACTIVE NEFINANCIARE 71 152.00
   

c. OPERAŢUNI FINANCIARE 79         0,00  
   

ÎMPRUMUTURI 80  0,00
   

RAMBURSĂRI DE CREDITE 81  0,00
   

   

CAPITOLUL 51.10 Autorităţi publice şi acţiuni externe  
din care:   

6.080,00

ANEXA NR. 7 
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- Subcapitolul 03 Autorităţi executive   6.080,00 

TOTAL CAPITOL DIN CARE: 51.10 6,080.00 

CHELTUIELI CURENTE 01 5,928.00
   

CHELTUIELI DE PERSONAL 10 4,411.00
   

Cheltuieli salariale în bani 10.01 3,425.00 
Salarii de bază 10.01.01 1,865.00 
Salarii de merit 10.01.02 62.00 
Indemnizaţie de conducere 10.01.03 130.00 
Spor de vechime 10.01.04 245.00 
Alte sporuri  10.01.06 294.00 
Ore suplimentare 10.01.07 174.00 
Fond de premii 10.01.08 255.00 
Prima de vacanţă 10.01.09 126.00 
Idemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 10.01.12 3.00 
Idemnizaţii de delegare 10.01.13 44.00 
Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 10.01.15 0.00 
Alocaţii pentru locuinţe 10.01.16 5.00 
Alte drepturi salariale in bani  10.01.30 222.00 

Cheltuieli salariale în natură 10.02 29.00 
Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa 10.02.04 29.00 

Contribuţii 10.03 957.00 
Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.03.01 665.00 
Contribuţii de asigurari de şomaj 10.03.02 76.00 
Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 10.03.03 199.00 

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale 

  
10.03.04 

  
14.00 

Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru 
angajaţi 

  
10.03.05 

  
  

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 10.03.06 2.00 
Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 10.03.07 1.00 

   

BUNURI ŞI SERVICII 20 1,517.00
   

Bunuri şi servicii 20.01 687.00 
Furnituri de birou 20.01.01 49.00 
Materiale pentru curăţenie 20.01.02 10.00 
Incălzit, iluminat şi forţă motrică 20.01.03 56.00 
Apă, canal şi salubrizare 20.01.04 7.00 
Carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 45.00 
Piese de schimb 20.01.06 15.00 

Postă, telecomunicaţii, radio, tv, Internet 20.01.08 154.00 

Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional 20.01.09  289.00 

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.01.30  62.00 
Reparaţii curente 20.02 0.00 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 179.00 

Alte bunuri de natura obiectelor de 
inventar 

  
20.05.30 

  
179.00 

Deplasări, detaşări, trasferări 20.06 244.00 
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 67.00 
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Tabelul nr. 7 – Bugetul final pe anul 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deplasări în străinătate 20.06.02 177.00 
Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 20.11 25.00 
Consultanţă şi expertiză 20.12 0.00 
Pregătire profesională 20.13 127.00 
Protecţia muncii 20.14 12.00 
Alte cheltuieli 20.30 243.00 

Protocol şi reprezentare 20.30.02 26.00 
Chirii 20.30.04 167.00 
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 50.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 152.00
   

ACTIVE NEFINANCIARE 71 152.00
   

Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 71.01 152.00 
Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 123.00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale  71.01.03  16.00 
Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 71.01.30 13.00 
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Lista furnizorilor şi tipurile de contracte 
încheiate în anul 2007 
 
Nr. 
crt. Denumirea furnizorului  Produse/servicii/lucrări achiziţionate Valoarea contractului 

/achiziţiilor (lei) 
Procedura aplicată/ 

Modalitatea de achiziţionare 
1 Bugetul de stat Papetărie 11.42 Cumpărare directă 

2 Tipografia Real Papetărie 12.50 Cumpărare directă 

3 Grafoprint Papetărie 1,070.41 Cumpărare directă 

4 Com Gex Papetărie 19,956.64 Cumpărare directă 

5 Tentant Profit Papetărie 1,419.91 Cumpărare directă 

6 Orion Golden Birotică 9,766.33 Cerere de oferte 

7 Evident Group Birotică 119.48 Cerere de oferte 

8 Intercity Trading Birotică 793.73 Cerere de oferte 

9 Herlitz Romania Birotică 1,324.98 Cerere de oferte 

10 Selado Com Birotică 91.04 Cerere de oferte 

11 Direcţia Muncă şi solidaritate socială Papetărie 54.60 Cumpărare directă 

12 Office Max Papetărie 68.10 Cumpărare directă 

13 Librăria Ta Papetărie 93.00 Cumpărare directă 

14 Imprimeria Naţională Papetărie 5,025.37 Cumpărare directă 

15 Capriccio Papetărie 84.00 Cumpărare directă 

16 Cora Materiale pentru curăţenie 1,286.81 Cumparare directa 

17 Carrefour Materiale pentru curăţenie 8,320.11 Cumpărare directă 

18 Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR Energie electrică 31,107.17 Negociere fără publicare 

19 Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR Energie termică 21,467.30 Negociere fără publicare 

20 Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR Apă canalizare 2,742.53 Negociere fără publicare 

ANEXA NR. 8 
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21 Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR Deratizare,dezinsecţie 1,004.86 Negociere fără publicare 

22 Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR Evacuare reziduuri menajere 1,746.16 Negociere fără publicare 

23 Rompetrol Downstream Carburanţi 16,175.73 Cerere de oferte 

24 Rompetrol Downstream Bonuri benzină 24,400.00 Cerere de oferte 

25 Carrefour Piese de schimb 1,298.68 Cumpărare directă 

26 Auto Cobalcescu Piese de schimb 4,109.05 Cumpărare directă 

27 Meridian Vest Piese de schimb 328.86 Cumpărare directă 

28 Valt Com Piese de schimb 5,039.98 Cumpărare directă 

29 Anpaco Serv Piese de schimb 280.00 Cumpărare directă 

30 Iorom Trading Piese de schimb 2,178.63 Cumpărare directă 

31 Vodafone Telefonie mobilă 10,890.62

Negociere fără 
publicare/continuare contract 
2006 încheiat prin licitaţie 
deschisă 

32 Orange Telefonie mobilă 89,255.64

Negociere fără 
publicare/continuare contract 
2006 încheiat prin licitaţie 
deschisă 

33 Telecomunicaţii cfr Telefonie fixă 27,517.35 Negociere fără publicare 

34 Romtelecom Telefonie fixă 12,554.98 Negociere fără publicare 

35 Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR Expediere corespondenţă 4,036.33 Negociere fără publicare 

36 Poşta română Ridicare colete poştă 2.50 Cumpărare directă 

37 Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR Prestări servicii 282,712.30 Negociere fără publicare 

38 Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR Lucrări instalaţii electrice 906.31 Negociere fără publicare 

39 BT Asigurări Transilvania Poliţe casco 1,985.10 Cumpărare directă 

40 Petrom Rovigniete 475.00 Cumpărare directă 

41 Generali Asigurări Poliţe casco şi RCA 17,218.00 Cerere de oferte 

42 OMV Rovigniete 394.76 Cumpărare directă 
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43 Monitorul Oficial Publicare anunţuri 5,662.50 Cumpărare directă 

44 România Liberă Publicare anunţuri 963.15 Cumpărare directă 

45 Grup Exploatare şi Întretinere Palat CFR Spălări auto 2,894.08 Cumpărare directă 

46 Grup Exploatare şi Întretinere Palat CFR Parcare auto 13,613.60 Cumpărare directă 

47 Cheltuieli generate de deplasări externe Hotel, asigurări (inlc. diurne etc.) 16.00 Cumpărare directă / Excepţie 
OUG 34/2006 

48 Grup Exploatare şi Întretinere Palat CFR Intreţinere ascensoare 1,620.95 Negociere fără publicare 

49 Ratb Manoperă service auto 246.67 Cumpărare directă 

50 Auto Cobălcescu Manoperă service auto 1,988.17 Cumpărare directă 

51 Duna Impex Manoperă service auto 90.00 Cumpărare directă 

52 Corada Manoperă service auto 80.00 Cumpărare directă 

53 Meridian Vest Manoperă service auto 178.78 Cumpărare directă 

54 Grup Exploatare şi Întretinere Palat CFR Cartele acces palat cfr 700.63 Negociere fără publicare 

55 Grup Exploatare şi Întretinere Palat CFR Chirie aparate apă 2,370.48 Cumpărare directă 

56 Grup Exploatare şi Întretinere Palat CFR Chirie căsuţe poştale 92.40 Cumpărare directă 

57 CN Aeroport Henri Coandă Ecusoane acces aeroport 156.02 Cumpărare directă 

58 Cec Taxe paşaport 32.00 Cumpărare directă 

59 Grup Exploatare şi Întretinere Palat CFR Lucrări lemn 4,069.80 Cumpărare directă 

60 Rar Taxe înmatriculare maşini 641.00 Cumpărare directă 

61 Institutul de Sănătate Publică Măsurători radiaţii 65.00 Cumpărare directă 

62 Radiocom Măsurători radiaţii 246.98 Cumpărare directă 

63 UM 02512 Masurători radiaţii 1,997.07 Cumpărare directă 

64 RA-APPS Saifi Mobilier 126,860.92 Cerere de oferte 

65 Com Gex Obiecte inventar 389.13 Cumpărare directă 

66 Trodat Obiecte inventar 1,727.11 Cumpărare directă 

67 Brico Expert Obiecte inventar 759.80 Cumpărare directă 
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68 Redwood Grup Obiecte inventar 1,200.00 Cumpărare directă 

69 Diverta Obiecte inventar 1,237.56 Cumpărare directă 

70 Domo Retail Obiecte inventar 3,745.00 Cumpărare directă 

71 Bricostore Obiecte inventar 111.99 Cumpărare directă 

72 Novinger Klaus Grup Obiecte inventar 975.68 Cumpărare directă 

73 Nostra Com Obiecte inventar 1,288.66 Cumpărare directă 

74 Altex Impex Obiecte inventar 398.00 Cumpărare directă 

75 Vlamir Obiecte inventar 1,134.78 Cumpărare directă 

76 K Tech Electronics Obiecte inventar 5,641.79 Cumpărare directă 

77 Stan Import Export Obiecte inventar 76.00 Cumpărare directă 

78 Interpress Sport Ziare 18,754.34 Cerere de oferte 

79 Edit Com Morosan Cărţi, publicaţii, materiale documentare 79.00 Cumpărare directă 

80 Mivas Exim Cărţi, publicaţii, materiale documentare 1,187.94 Cumpărare directă 

81 Rentrop&Straton Cărţi, publicaţii, materiale documentare 430.55 Cumpărare directă 

82 Bibliostar Cărţi, publicaţii, materiale documentare 1,496.07 Cumpărare directă 

83 Compania de Librării Cărţi, publicaţii, materiale documentare 340.81 Cumpărare directă 

84 Editura Teora Cărţi, publicaţii, materiale documentare 88.65 Cumpărare directă 

85 Monitorul Oficial Cărţi, publicaţii, materiale documentare 18.90 Cumpărare directă 

86 C.H.Beck Cărţi, publicaţii, materiale documentare 524.73 Cumpărare directă 

87 Gam Pro Expert Pregătire profesională 800.00 Excepţie OUG 34/2006 

88 Institutul Naţional de Administraţie Pregătire profesională 10,580.00 Excepţie OUG 34/2006 

89 UM 02545 Bucureşti Pregătire profesională 240.00 Excepţie OUG 34/2006 

90 SNSPA Pregătire profesională 5,760.00 Excepţie OUG 34/2006 

91 EURO Aptitudini Pregătire profesională 98,127.00 Excepţie OUG 34/2006 

92 Ase Pregătire profesională 3,140.00 Excepţie OUG 34/2006 

93 Cent de preg prof protecţia muncii Pregătire profesională 1,040.00 Excepţie OUG 34/2006 
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94 Erem Com SRL Protecţia Muncii 935.07 Excepţie OUG 34/2006 

95 Vesta Investment Protecţia Muncii 1,361.12 Excepţie OUG 34/2006 

96 Gral Medical Protecţia Muncii 9,318.43 Excepţie OUG 34/2006 

97 Carrefour Protocol şi produse protocol 968.33 Cumpărare directă 

98 Dumitru Dragoş Asoc Familială Protocol şi produse protocol 500.00 Cumpărare directă 

99 Nolina Garden Protocol şi produse protocol 155.00 Cumpărare directă 

100 Bricostore Protocol şi produse protocol 119.97 Cumpărare directă 

101 Com Gex Protocol şi produse protocol 7,936.82 Cumpărare directă 

102 Casa Doina Protocol şi produse protocol 8,280.00 Cumpărare directă 

103 UPSA-MAPN Protocol şi produse protocol 585.00 Cumpărare directă 

104 Angst Protocol şi produse protocol 127.30 Cumpărare directă 

105 Ana Pan Protocol şi produse protocol 33.11 Cumpărare directă 

106 CasuSafta -Florărie Protocol şi produse protocol 300.00 Cumpărare directă 

107 Grup Exploatare şi Întretinere Palat CFR Chirii 166,162.08 Excepţie OUG 34/2006 

108 CTCE Piatra Neamţ Actualizări program legislaţie 1,901.04 Cumpărare directă 

109 Evident Group Birotică 64.26 Cerere de oferte 

110 Intercity Trading Birotică 587.27 Cerere de oferte 

111 Corola rosa Materiale cu caracter funcţional 66.06 Cumpărare directă 

112 Herlitz România Birotică 143.42 Cerere de oferte 

113 Com Gex Materiale cu caracter funcţional 5,250.75 Cumpărare directă 

114 Monitorul Oficial Actualizări Monitorul Oficial 450.00 Cumpărare directă 

115 K Tech Electronics Materiale cu caracter funcţional 18,268.88 Cumpărare directă 

116 Indaco Actualizări progarm 338.17 Cumpărare directă 

117 Ciel Actualizări progarm 148.75 Cumpărare directă 

118 Melnic Trading Materiale cu caracter funcţional 184.50 Cumpărare directă 

119 Carrefour Materiale cu caracter funcţional 612.15 Cumpărare directă 
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120 Team Translation Servicii traduceri 392.70 Cumpărare directă 

121 AGER Leasing Maşini,mijloace de transport 122,104.48 Licitaţie deschisă / continuare 
contract leasing 2006 

122 K Tech Electronics Aparatură birotică-laptopuri 8,172.13 Cumpărare directă 

123 Ciel Romania Active fixe-softuri 2,451.40 Cumpărare directă 

124 Axel Soft Active fixe-softuri 5,549.81 Cumpărare directă 

125 Indaco System Active fixe-softuri 4,376.38 Cumpărare directă 

126 Forum Media Publishing Active fixe-softuri 404.11 Cumpărare directă 

127 Cheltuieli generate de deplasări interne Hotel (inlc. diurne etc.) 62,210.92 Excepţie OUG 34/2006 

128 Dal travel Transport aerian 63,584.21
Negociere fără publicare, cerere 
de oferte, 
Licitatie deschisă / acord – cadru 

129 Ing development Transport aerian 27,593.28 Licitatie deschisă / acord - cadru 

130 Com Gex Birotică 459.05 Cerere de oferte 

 
 

Tabelul nr. 8 – 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 notei 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 

ANEXA NR. 9 
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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 

 

Codrin Ioan VULCU, 

Director,  

purtător de cuvânt 
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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 

DA NU 1. Instituţia d-voastră a elaborat şi publicat informaţiile de interes public, din 
oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 2007?  X  

2. Lista a fost făcută publică prin: 

a. Afişare la sediul instituţiei  X 

b. Monitorul Oficial al României   

c. Mass-media   

d. Publicaţiile proprii  

e. Pagina de Internet proprie X 

DA NU 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, para-
graful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 ? X  

4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare – documentare 
în anul 2007 0 

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public  

1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2007, departajat pe domenii de interes: 
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 

a. Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc)             1 

b. Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice  5 

c. Acte normative, reglementări 1 

d. Activitatea liderilor instituţiei 0 

e. Informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544 0 

f. Altele (documente constatatoare, interpretare legislaţie) 20 

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2007,  departajat după modalitatea de soluţionare a 
acestora: 

a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil 25 

b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare altor instituţii 0 

a) informaţii  exceptate 2 

b) informatii inexistente 0 

c)  fără motiv 0 

c. Numărul de 
solicitări 
înregistrate 
respinse,  din 
motivul: d) alte motivaţii  (care ?) 0 
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a) utilizarea banilor publici (contracte, 
investiţii, cheltuieli  etc)           0 

b)  modul de îndeplinire a atribuţiilor 
institutiei publice 0 

c)  acte normative, reglementări 0 

d)  activitatea liderilor instituţiei 0 
e)  informaţii privind modul de aplicare a 

Legii   nr. 544 0 
d. Numărul de 

solicitări 
înregistrate 
respinse, 
departajat pe 
domenii de 
interes: 

 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) 

2 

3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2007,  departajat după tipul solicitantului informaţiilor: 
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 

a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane fizice 3 

b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane juridice 24 

4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2007, departajat după modalitatea de adresare a 
solicitării (nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii): 

a. pe suport de hârtie 13 

b. pe suport electronic 14 

c. verbal aprox. 200 

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 

a. rezolvate  favorabil  reclamantului 0 

b. respinse 0 

1. Numărul de reclamaţii 
administrative la 
adresa instituţiilor 
publice în anul 2007 în 
baza Legii nr.544/2001 c. în curs de soluţionare 0 

a. rezolvate favorabil reclamantului 0 

b. rezolvate în favoarea instituţiei 0 

2. Numărul de plângeri în 
instanţă la adresa 
instituţiilor publice în 
anul 2007 în baza 
Legii nr.544/2001 c. pe rol 0 

D. Costuri 

1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau persoanelor) 
însărcinate cu informarea şi relaţiile publice (consumabile) în anul 2007 aprox. 2000 RON 

2. Suma încasată în anul 2007 de instituţie pentru serviciile de copiere a 
informaţiilor de interes public furnizate  nu este cazul 

 
Tabelul nr. 9 – 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 2007 5 

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public 5 

Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: 

a. pe site-ul propriu 5 

b. prin afisare la sediul propriu 0 

c. prin mass-media  1 

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la 
proiecte de acte normative 1 

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 

nu s-au primit 
astfel de cereri 

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal 
constituite 1 

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care 
au fost desemnate 1 

7. Numărul total al recomandarilor primite arox. 200 

8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative aprox. 25 

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite nu s-au primit 
astfel de cereri 

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2007 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) 

1 
 

Obligaţiile ce 
decurg din Legea 
52/2003 au fost 
respectate şi în 

acest caz 

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. 10 – 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 

• Minuta = 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  

• Şedinţă 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 (purtător de cuvânt): 

 + (40) 749.666.554 / (+40) 21.319.95.65 int. 123.208 
 
 

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