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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verficarea şi aprobarea ediţiei/reviziei 
 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Elementele 
privind 

resposabilii  

Numele şi 
prenumele 

Func ţia Data Semn ătura 

 1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat dr.Gabriela MATEI Consilier 

Juridic 

07.07.2011  

1.2. Verificat conf. dr. Paulina 

Popoiu 

Director 

General 

07.07.2011  

1.3. Aprobat conf. dr. Paulina 

Popoiu 

Director 

General 

07.07.2011  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Edi ţia: 1 
Nr.de ex.: 7 

PROCEDURA 
OPERAŢIONALĂ 

 
Activitatea juridic ă în 

cadrul 
procedurilor de atribuire 

a achizi ţiilor publice 
 

Revizia: 0 
Nr.de ex. : 0 

Pagina 4 din 15 

Unitatea 
Muzeul National al 

Satului “Dimitrie Gusti” 
 
 

Compartiment: 
OFICIUL JURIDIC 

 
 
 

COD: P.O.G 007 1.2. 
 Exemplar nr.: 1 

 
 
 
 
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor 
 
 
 
 
Nr. 
crt.  

Edi ţia/revizia Componen ţa 
revizuit ă 

Modalitatea 
reviziei 

Data de la 
care se aplic ă 

prevederile 
edi ţiei sau 

reviziei edi ţiei 
 1 2 3 4 

2.1. Ediţia I x x 07.07.2011 

2.2. Revizia 1    
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia/revizia 

 
 
 
Nr. 
crt. 

Scopul 
difuz ării 

Exem
-plar 
nr. 

Comparti-
ment 

Func ţia Nume şi 
prenume 

Data 
primirii 

Semnătura 

 1 2 3 4 5 6 7 
3.1. aplicare 1 economic director 

economic 
Goean 
Virginia 

07.07.2011  

3.2. aplicare 2 Patrimoniu director 
patrimoniu 

Dragomir 
Vivian 

07.07.2011  

3.3. aplicare 3 Achiziţii 
publice 

şef birou Angelescu 
Elena 

07.07.2011  

3.4. aplicare 4 Oficiul 
juridic 

consilier 
juridic 

Matei 
Gabriela 

07.07.2011  

3.5. informare 1 Conducere director 
general 

Popoiu 
Paulina 

07.07.2011  

3.6. evidenţă 1 Oficiul 
juridic 

jurist Matei 
Gabriela 

07.07.2011  

3.7. arhivare 1 secretariat secretară Roscke 
Florica 

07.07.2011  

3.8. alte 
scopuri 

- - - - - - 
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4. Scopul procedurii 
 
 
Instituirea unei proceduri unice în ceea ce priveşte activitatea juridică în cadrul achiziţiilor  
publice. 
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5. Domeniul de aplicare 
 
Domeniul de aplicare al procedurii operaţionale  il reprezintă achiziţiile publice. 
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6. Documente de referinţă (reglementări aplicabile 

 
 

 Ordonan ţă de urgen ţă nr. 34 din 19/04/2006, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 
418 din 15/05/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 Hotărâre nr. 925 din 19/07/2006, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 
20/07/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de 
lucrări, de furnizare şi de servicii 

 Directiva nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achiziţie aplicate de 
entităţile care operează în sectoarele apă, energie, transport şi servicii poştale 

 Directiva 1989/665/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor şi prevederilor 
administrative referitoare la aplicarea procedurilor de recurs în materie de atribuire a 
contractelor de furnizare şi de lucrări 

 Directiva 1992/13/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor şi prevederilor 
administrative referitoare la aplicarea regulilor Comunităţii pentru procedurile de achiziţie 
a entităţilor care operează în sectoarele apă, energie, transport şi telecomunicaţii. 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 

 

7.1. Definiţii ale termenilor 

 

Nr. 

crt.  

Termenul Defini ţia 

1. Procedura 
operaţională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie 
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în 
vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual 

2. Ediţie a unei 
proceduri 
operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 
operaţionale, aprobată şi difuzată 

3. Revizia în cadrul 
unei ediţii 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele 
asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale 
unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate 
şi difuzate 

4. Contractul de 
publicitate media 

orice contract de servicii având ca obiect crearea, producerea 
şi/sau difuzarea de reclamă sau alte forme de promovare prin 
intermediul mijloacelor de informare în masă scrise, audiovizuale 
sau electronice.  

5 Acordul-cadru înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităţi 
contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei 
scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor 
guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite 
într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, 
după caz, cantităţile avute în vedere. 

6 Contractul de 
achiziţie publică 

contractul care include şi categoria contractului sectorial, cu titlu 
oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi 
contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori 
economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, 
furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 

7 Documentaţia de 
atribuire 

documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul 
contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a 
acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia 
descriptivă. 

8 Fondurile publice sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. 
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9 Licitaţia 
electronică 

procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completă a 
ofertelor, în care ofertanţii au posibilitatea, exclusiv prin 
intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preţurile 
prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte elemente ale ofertei; 
evaluarea finală trebuie să se realizeze în mod automat prin 
mijloacele electronice utilizate. 

10 Oferta actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de 
a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de 
achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi 
propunerea tehnică. 

11 Procedura de 
atribuire 

etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către 
candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind angajarea în 
contractul de achiziţie publică să fie considerat valabil; procedurile 
de atribuire sunt: licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, dialogul 
competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii. 

12 Propunerea 
financiară 

parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte 
condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii 
cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire. 

13 Propunere tehnică parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini 
sau, după caz, din documentaţia descriptivă. 

14 Sistemul 
electronic de 
achiziţii publice 

SEAP desemnează sistemul informatic de utilitate publică, 
accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul 
aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire. 

15 Contractul de 
servicii 

contractul de achiziţie publică, altul decât contractul de lucrări sau 
de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor 
servicii 

16 Vocabularul 
comun al 
achiziţiilor publice 

– CPV – desemnează nomenclatorul de referinţă aplicabil 
contractelor de achiziţie publică, adoptat prin Regulamentul 
nr.2195/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind vocabularul comun al achiziţiilor publice, publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L340 din 16 decembrie 
2002, asigurând corespondenţa cu alte nomenclatoare 
existente._ 

17 contract  orice contract de achiziţie publică sau acord-cadru 

18 contract de 
achiziţie publică 

contractul comercial care include şi categoria contractului 
sectorial, cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe 
autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi 
operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de 
lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul 
prezentei ordonanţe de urgenţă 

19 contractant ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract 

20 ofertant orice operator economic care a depus ofertă în termenul de 
depunere a ofertelor indicat în anunţul/invitaţia de participare 

21 zile - zilele 
calendaristice 

Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei 
ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore 
a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un 
eveniment sau s-a realizat un act al autorităţii contractante nu 
este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen 
exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o 
duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei 
ore a următoarei zile lucrătoare.  
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           7.2. Abrevieri ale termenilor 
 
Nr. 

crt.  

Abrevierea Termenul abreviat 

1. O.U.G. Ordonanţă de urgenţă 

2. H.G. Hotărâre 

3 C.E. Comunitatea Europeană 

4 CPV Vocabularul comun al achiziţiilor publice 

5 C.civ. Cod civil 

6 C.proc.civ. Cod procedură civilă 
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8. Descrierea procedurii 

Activitatea  specifică achiziţiilor publice se desfăşoară în cadrul Compartimentului 
intern specializat .  

Consilierul juridic, elaborează norme interne specifice de atribuire a contractelor de 
achiziţii publice. 

La solicitarea Biroului de Achiziţii publice, compartimentul juridic avizează nota 
justificativă elaborată în situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată 
este alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă, ori, în cazul atribuirii unui contract 
sectorial. 

Muzeul are dreptul de a iniţia aplicarea procedurii de atribuire numai după ce a fost 
elaborată documentaţia de atribuire. 

Contractele vor fi încheiate pentru produsele, serviciile sau lucrările incluse în 
Programul anual al achiziţiilor publice aprobat de directorul general al muzeului, conform 
atribuţiilor legale ce îi revin, cu avizul compartimentului financiar-contabil. 

Conform prevederilor art.14 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice: nici o 
cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici angajată şi 
efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială.  Nici o 
cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţă şi plătită dacă nu este aprobată 
potrivit legii şi nu are prevederi bugetare.  

Muzeul are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de servicii cu 
caracter de regularitate, încheiate în anul precedent şi a căror durată normală de îndeplinire 
expiră la data de 31 decembrie, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:  
   a) în documentaţia de atribuire, elaborată cu ocazia atribuirii contractului iniţial, s-au 
prevăzut posibilitatea de suplimentare a cantităţilor de produse şi servicii deja achiziţionate, 
precum şi nivelul maxim până la care va fi posibilă o astfel de suplimentare;  
   b) în documentaţia de atribuire, precum şi în contract este prevăzută în mod explicit o 
clauză prin care dreptul autorităţii contractante de a opta pentru suplimentarea cantităţilor de 
produse sau de servicii este condiţionat de existenţa resurselor financiare alocate cu această 
destinaţie;  
   c) valoarea estimată a contractului iniţial s-a determinat prin luarea în considerare a 
variantei în care autoritatea contractantă optează pentru suplimentarea la nivelul maxim 
prevăzut a cantităţilor de produse sau servicii;  
   d) prelungirea contractului iniţial nu poate depăşi o durată de 4 luni de la data expirării 
duratei iniţiale de îndeplinire a acestuia.  

Pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul poate fi ajustat în următoarele situaţii:  
   a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de 
către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau 
renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea 
costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;  
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   b) pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea 
indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în 
creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.  

Pentru a se respecta principiul transparenţei, posibilitatea de ajustare a preţului 
trebuie să fie precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmează să 
fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens. 

Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 
garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care 
se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de 
atribuire. 

Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită 
a contractului.  
    Muzeul are obligaţia de a stabili în documentaţia de atribuire modalitatea de 
constituire a garanţiei de bună execuţie, precum şi cuantumul acesteia, care însă nu trebuie 
să depăşească 10% din preţul contractului, fără TVA. (pentru IMM-uri, se stabileşte 5%). 

În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii - cu excepţia serviciilor de 
proiectare -, a cărui valoare estimată este mai mică decât valoarea prevăzută la art. 124 din 
ordonanţa de urgenţă, precum şi în cazul unui contract atribuit în urma aplicării procedurii de 
negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are 
dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanţiei de bună execuţie.  
     De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare 
emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, 

Departamentele de specialitate, la solicitarea biroului de achiziţii publice, au obligaţia 
de a elabora pentru fiecare contract, clauzele economice, tehnice specifice. 

Contractul se va încheia de către compartimentul juridic, în baza dosarului complet 
de achiziţii, a hotărârii de atribuire însuşită de către comisia de evaluare, precum şi în baza 
notei biroului achiziţii, privind datele şi condiţiile achiziţionării bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

Edi ţia: 1 
Nr.de ex.: 7 

PROCEDURA 
OPERAŢIONALĂ 

 
Activitatea juridic ă în 

cadrul 
procedurilor de atribuire 

a achizi ţiilor publice 
 

Revizia: 0 
Nr.de ex. : 0 

Pagina 14  din 15 

Unitatea 
Muzeul National al 

Satului “Dimitrie Gusti” 
 
 

Compartiment: 
OFICIUL JURIDIC 

 
 
 

COD: P.O.G 007 1.2. 
 Exemplar nr.: 1 

 
 
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

     
          

 
Nr. 
crt. 

Compartimentul  
(postul)/acţiunea  

(operaţiunea) 
I II III IV V VI ... 

  0 1 2 3 4 5 6 ... 

 1. a E       

 2. b  V      

 3. c   A     

 4. d    Ap.    

 5. e     Ap.   

 6. f      Ah.  

 ... ...       ... 

 n z       ... 
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10. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

     
         

Arhivare Nr. 
anexă 

Denumirea 
anexei 

Elaborator Aprobă 
Număr de 
exemplare 

Difuzare 
Loc Perioadă 

Alte 
elemente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.         

2.         

...         

n         

     
 


