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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  
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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 relaţii 
publice 

şef birou Grumăzescu 
Iulia 

07.07.2011  

3.5. aplicare 5 Oficiul 
juridic 

consilier 
juridic 

Matei 
Gabriela 

07.07.2011  

3.6. informare 1 Conducere director 
general 

Popoiu 
Paulina 

07.07.2011  

3.7. evidenţă 1 Oficiul 
juridic 

jurist Matei 
Gabriela 

07.07.2011  

3.8. arhivare 1 secretariat secretară Roscke 
Florica 

07.07.2011  

3.9. alte 
scopuri 

- - - - - - 
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4. Scopul procedurii 
 

Instituirea unui mod de lucru uniform privind procedura încheierii contractelor la 

Muzeul  Naţional al Satului “Dimitrie Gusti” şi circulaţia actelor necesare pentru acestea. 
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5. Domeniul de aplicare 
 
 
 Domeniile în care se încheie contractele în cadrul Muzeul ui Naţional al Satului „Dimitrie 

Gusti”, sunt: 

 achiziţii publice 

 prestări servicii civile 

 colaborare 

 parteneriat 

 sponsorizare 

 drepturi de autor 

 drepturi conexe drepturilor de autor 

 expoziţii 

 promovare 

 manifestări artistice şi ştiinţifice 

 diverse 
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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. 

 Codul Civil 

 Cod procedură civilă 
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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 muzeul 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 

7 C.N.S.C. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
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8. Descrierea procedurii 

8.1. Generalităţi 

Orice contract, indiferent de obiectul său şi de urgenţă va parcurge următorul traseu: 
� Nota de fundamentare se va înregistra la serviciul secretariat; 
� Nota va cuprinde:  

• Necesitatea contractului 
• Obiectul 
• Obligaţiile părţilor 
• Termene 
• Valoarea contractului 

� Notele de fundamentare vor fi transmise consilierului juridic numai după avizarea lor 
de către directorul general. 

Contractele vor fi elaborate în ordinea datei de intrare în vigoare şi numai dacă notele 
avizate de directorul general vor fi predate oficiului juridic cu cel putin 24 de ore înainte. 

Contractele după ce vor fi elaborate şi semnate de consilierul juridic se vor depune la 
serviciul secretariat.  

 
8.2. Documente utilizate 

 Note de fundamentare avizate de directorul general 
 Dosar complet al achiziţiilor publice 

 
8.3. Resurse necesare 

 materiale de birotică 
 program legislativ 

 
8.4. Modul de lucru 
Contractele de achiziţie publică pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de 

aşteptare de:  
   a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în 
care valoarea estimată, a contractului respectiv este egală sau mai mare decât pragurile 
valorice : a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit este egală ori 
mai mare decât echivalentul în lei al 125.000 euro ; valoarea estimată a contractului de 
lucrări care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 
4.845.000 euro.  
   b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în 
care valoarea estimată, contractului respectiv este mai mică decât pragurile valorice : a 
contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit este 125.000 euro ; a 
contractului de lucrări care urmează să fie atribuit este 4.845.000 euro. 

Contractele de achiziţie publică, încheiate înainte de împlinirea termenelor de mai 
sus, sunt lovite de nulitate.  
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    Respectarea termenelor de încheiere a contractelor este facultativă în următoarele 
cazuri:  
   a) atunci când legea nu prevede obligativitatea publicării unui anunţ sau a unei invitaţii de 
participare;  
   b) atunci când contractul/acordul-cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator 
economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire şi nu există alţi 
operatori economici implicaţi în procedura de atribuire;  
   c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a 
utilizării unui sistem dinamic de achiziţie.  

Muzeul  are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri:  

 atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor 
drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui 
anumit operator economic;  

 ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise, a 
licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau 
a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de 
evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau 
inacţiuni a autorităţii contractante. Muzeul nu are dreptul de a stabili durata contractului 
pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care 
a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ 
de participare. În cazuri de forţă majoră sau în cazuri temeinic motivate muzeul are 
dreptul de a emite un ordin de începere a serviciilor/lucrărilor concomitent cu iniţierea 
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.  

 atunci când produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetării 
ştiinţifice, experimentării, studiilor sau dezvoltării tehnologice, şi numai dacă acestea nu 
se realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor 
aferente;  

 atunci când este necesară achiziţionarea, de la furnizorul iniţial, a unor cantităţi 
suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii 
echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior, şi numai dacă schimbarea furnizorului iniţial 
ar pune muzeul în situaţia de a achiziţiona produse care, datorită caracteristicilor 
tehnice diferite de cele deja existente, determină incompatibilităţi sau dificultăţi tehnice 
sporite de operare şi întreţinere. Ca regulă generală, durata unor astfel de contracte, 
precum şi cea a contractelor reînnoite nu poate fi mai mare de 3 ani;  

 pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri, achiziţia acestora 
realizându-se ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţa la disponibil;  

 atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase, de la un 
operator economic care îşi lichidează definitiv afacerile, de la un judecător-sindic care 
administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-
un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori 
printr-o altă procedură similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;  

 atunci când, ca urmare a unui concurs de soluţii, contractul de servicii trebuie să fie 
atribuit, conform regulilor stabilite iniţial, concurentului câştigător sau unuia dintre 
concurenţii câştigători ai concursului respectiv, în acest din urmă caz, muzeul având 
obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători;  

 atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii 
suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită 
unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în 
cauză, şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:  

   - atribuirea să fie făcută contractantului iniţial;  
   - lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi 
economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru 
muzeul sau, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii 
acestuia;  
   - valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care vor fi 
încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale nu depăşeşte 20% din 
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valoarea contractului iniţial; în cazuri temeinic motivate ordonatorul principal de credite poate 
aproba majorarea procentului până la limita maximă de 50% din valoarea contractului iniţial 
pe baza unei note justificative în care vor fi precizate motivele care au condus la depăşirea 
procentului de 20% şi care este parte a dosarului achiziţiei publice;  

 atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii, muzeul îşi propune 
să achiziţioneze noi lucrări, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrărilor sau 
serviciilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se respectă, în 
mod cumulativ, următoarele condiţii:  

   - atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii, constau în 
repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt 
conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului 
contract;  
   - contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit prin procedura de licitaţie deschisă sau 
restrânsă;  
   - valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în 
considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior;  
   - în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a 
precizat faptul că muzeul are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări 
similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi 
declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective;  
   - muzeul are dreptul de a aplica această procedură într-un interval care nu poate depăşi 3 
ani de la atribuirea contractului iniţial.  

 
În vederea elaborării contractului, consilierul juridic va primi documentele necesare, 

respectiv dosarul achiziţiei publice, într-un termen rezonabil de timp, astfel încât să poată fi 
analizat atât dosarul, cât şi să fie elaborat contractul.  Dosarul va fi însoţit de recomandări de 
specialitate din domeniul contractului, care se vor constitui clauze speciale la contract. 
Recomandările se vor aviza de către directorul genera. 

Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de 
muzeul în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele:  
   a) nota privind determinarea valorii estimate;  
   b) anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;  
   c) anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi/sau, după caz, 
invitaţia de participare;  
   d) documentaţia de atribuire;  
   e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura 
aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă;  
   f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;  
   g) procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor;  
   h) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;  
   i) solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea 
contractantă;  
   j) raportul procedurii de atribuire;  
   k) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;  
   l) contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate;  
   m) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;  
   n) dacă este cazul, contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoţite de 
deciziile motivate pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;  
   o) raportul de activitate şi, după caz, notele intermediare şi avizul consultativ emis în 
conformitate cu prevederile legale, referitor la funcţia de verificare a aspectelor procedurale 
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;  
   p) documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale de către contractant.  

 
Dosarul achiziţiei publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la 

aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de 
reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi 
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restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un 
drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.  
 

Consilierul juridic va verifica respectarea regulilor de estimare a valorii contractului de 
achiziţie publică. 

Muzeul are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică pe baza 
calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără 
taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opţiuni şi, în măsura în care 
acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale 
valorii contractului.  

Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică trebuie să fie determinată înainte 
de iniţierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Această valoare trebuie să fie 
valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare. 

 În cazul în care, prin atribuirea contractului de furnizare, muzeul îşi propune să 
dobândească produse care necesită şi operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune, 
atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie să includă şi valoarea estimată a 
operaţiunilor/lucrărilor respective.  

În cazul în care muzeul îşi propune să atribuie un contract de furnizare care trebuie 
reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază 
de calcul:  
   a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite în ultimele 12 luni, 
ajustată, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni în 
privinţa cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente;  
   b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de furnizare similare care se 
anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei livrări.  

 În cazul în care muzeul îşi propune să achiziţioneze produse similare, dar defalcate 
pe loturi a căror cumpărare se realizează prin atribuirea mai multor contracte de furnizare 
distincte, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. În 
cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 
124 lit. a), atunci muzeul are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertă numai pentru 
loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:  
   a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul 
în lei a 75.000 euro;  
   b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de ofertă nu 
depăşeşte 20% din valoarea totală a produselor care urmează să fie furnizate.  
     În cazul în care muzeul îşi propune să atribuie un contract de servicii pentru care nu 
se poate anticipa preţul total al prestaţiei, dar este posibilă estimarea unui tarif mediu lunar, 
atunci metoda de estimare variază în funcţie de durata contractului respectiv, astfel:  
   a) când durata contractului este stabilită şi nu depăşeşte 48 de luni, atunci valoarea 
estimată trebuie calculată având în vedere întreaga durată a contractului;  
   b) când durata contractului nu poate fi determinată sau depăşeşte 48 de luni, atunci 
valoarea estimată trebuie calculată multiplicând valoarea lunară cu 48.  

În cazul în care muzeul îşi propune să atribuie un contract de servicii care trebuie 
reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază 
de calcul:  
   a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni, 
ajustată, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni, în 
privinţa cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente;  
   b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de servicii similare care se anticipează 
că vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei prestaţii.  

 În cazul în care muzeul îşi propune să achiziţioneze servicii similare, dar defalcate pe 
loturi a căror achiziţionare face obiectul unor contracte distincte de servicii, atunci valoarea 
estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea 
cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. b), atunci muzeul 
are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertă numai pentru loturile care îndeplinesc, în 
mod cumulativ, următoarele condiţii:  
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   a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul 
în lei a 75.000 euro;  
   b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de ofertă nu 
depăşeşte 20% din valoarea totală a serviciilor care urmează să fie prestate.  

 În cazul în care muzeul îşi propune să achiziţioneze servicii de asigurare, atunci 
valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza primelor de 
asigurare ce urmează a fi plătite, precum şi a altor forme de remuneraţii aferente serviciilor 
respective.  

 În cazul în care muzeul îşi propune să achiziţioneze servicii bancare sau alte servicii 
financiare, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza 
taxelor, comisioanelor, dobânzilor şi a oricăror alte forme de remuneraţii aferente serviciilor 
respective.  

 În cazul în care muzeul îşi propune să achiziţioneze servicii de proiectare, urbanism, 
inginerie şi alte servicii tehnice, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se 
calculează pe baza onorariilor ce urmează a fi plătite şi a oricăror alte forme de remuneraţii 
aferente serviciilor respective.  

 În cazul în care muzeul îşi propune să achiziţioneze lucrări pentru care urmează să 
pună la dispoziţie executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte 
amenajări şi dotări necesare execuţiei lucrărilor, atunci valoarea estimată a respectivului 
contract de lucrări trebuie să includă atât costul lucrării care urmează să se execute, cât şi 
valoarea totală a facilităţilor menţionate.  

 În cazul în care obiectul contractului de lucrări îl constituie execuţia unui ansamblu 
de lucrări care presupune, după caz, şi furnizarea de echipamente, instalaţii, utilaje sau alte 
dotări aferente, atunci valoarea estimată se determină avându-se în vedere valoarea totală a 
întregului ansamblu.  

 În cazul în care o lucrare permite execuţia pe obiecte/loturi, pentru care muzeul îşi 
propune să atribuie, unuia sau mai multor executanţi, contracte distincte de lucrări, atunci 
valoarea estimată trebuie determinată avându-se în vedere valoarea cumulată a tuturor 
obiectelor/loturilor care intră în componenţa lucrării respective. În cazul în care valoarea 
cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componenţa lucrării respective depăşeşte 
pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. c), atunci muzeul are dreptul de a aplica procedura 
cererii de ofertă numai pentru obiectele/loturile care îndeplinesc în mod cumulativ, 
următoarele condiţii:  
   a) valoarea estimată, fără TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai mică sau egală cu 
echivalentul în lei a 500.000 euro;  
   b) valoarea estimată cumulată a obiectelor/loturilor pentru care se aplică prezenta excepţie 
nu depăşeşte 20% din valoarea totală estimată a lucrării.  

 În cazul în care muzeul îşi propune să organizeze un concurs de soluţii, atunci 
valoarea estimată care trebuie luată în considerare se determină astfel:  
   a) dacă concursul de soluţii este organizat ca o procedură independentă, atunci valoarea 
estimată include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmează a fi acordate concurenţilor, 
inclusiv valoarea estimată a contractului de servicii care ar putea fi încheiat ulterior, conform 
prevederilor art. 122 lit. h) sau art. 252 lit. i), în cazul în care muzeul nu a exclus această 
posibilitate în anunţul de participare la concurs;  
   b) dacă concursul de soluţii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui 
contract de servicii, atunci valoarea estimată luată în considerare este valoarea estimată a 
contractului de servicii respectiv, în care se include valoarea eventualelor premii/sume care 
urmează a fi acordate concurenţilor.  

 În cazul în care muzeul îşi propune să încheie un acord-cadru, atunci valoarea 
estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de 
achiziţie publică ce se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv, pe 
întreaga sa durată.  

 În cazul în care muzeul îşi propune să utilizeze un sistem de achiziţie dinamic, atunci 
valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor 
contractelor de achiziţie publică ce se anticipează că vor fi atribuite prin utilizarea sistemului 
de achiziţie dinamic respectiv, pe întreaga sa durată.  
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Muzeul nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe 
contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă 
la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică, cu scopul de a evita 
aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii 
contractante în raport cu anumite praguri valorice.  
 

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.  

 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, muzeul 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, care devine 
anexă la contract.  

 În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este redusă ca valoare, muzeul 
are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în 
numerar.  

 Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri 
succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz contractantul are obligaţia 
de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele 
părţi. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să 
fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, muzeul 
urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 
contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în 
documentaţia de atribuire. Muzeul va dispune ca banca să înştiinţeze contractantul despre 
vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de 
dobândă în favoarea contractantului.  

Muzeul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 
parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu 
îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 
garanţiei de bună execuţie muzeul are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, 
precizând obligaţiile care nu au fost respectate.  

 În cazul contractului de furnizare, muzeul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia 
de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a 
produselor care fac obiectul contractului şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat 
până la acea dată pretenţii asupra ei.  

 În cazul contractului de servicii, muzeul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de 
bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor 
asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.  

 În cazul contractelor de servicii de proiectare, muzeul are obligaţia de a 
elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:  
   a) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă studiilor de prefezabilitate şi/sau 
fezabilitate, în termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei 
tehnico-economice respective, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;  
   b) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de 
execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea 
dată pretenţii asupra ei.  

 În cazul contractelor de lucrări, muzeul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de 
bună execuţie după cum urmează:  
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   a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal 
de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar 
riscul pentru vicii ascunse este minim;  
   b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.  
    Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă 
acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.  

 Muzeul are obligaţia de a finaliza procedura de atribuire prin încheierea contractului 
de achiziţie publică sau a acordului-cadru.  

 Prin excepţie, muzeul are dreptul de a finaliza procedura de atribuire prin anularea 
acesteia, dar numai în circumstanţele prevăzute la art. 209 din ordonanţa de urgenţă.  
 Muzeul nu are dreptul ca, fără o justificare temeinică, să întârzie adoptarea unei decizii de 
finalizare a procedurii de atribuire, să întârzie încheierea contractului/acordului-cadru sau să 
adopte orice alte măsuri cu scopul de a crea circumstanţe artificiale de anulare a procedurii. 
Aceste situaţii sunt considerate încălcări ale principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. f) şi g) 
din ordonanţa de urgenţă şi se sancţionează în consecinţă. Ofertantul care se consideră 
lezat de un astfel de comportament are dreptul de a solicita despăgubiri prin acţiune în 
justiţie. 

 Indiferent de momentul iniţierii procedurii de atribuire, muzeul are obligaţia de a 
verifica, înainte de încheierea contractului, respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea 
cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice.  

   Ca anexe ce devin parte integrantă a contractului de achiziţie publică se constituie 
cel puţin următoarele documente:  
   a) caietul de sarcini;  
   b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;  
   c) graficul de îndeplinire a contractului;  
   d) graficul de plăţi;  
   e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;  
   f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.   
 
Contracte sau conventii  

Contractul este acordul intre doua sau mai multe persoane spre a constitui sau a 
stinge intre ei un raport juridic.  

Contractul este bilateral sau sinalagmatic cand partile se obliga reciproc una catre 
alta.  

Contractul este unilateral, cand una sau mai multe persoane se obliga catre una sau 
mai multe persoane, fara ca acestea din urma sa se oblige.  

Contractul oneros este acela in care fiecare parte vrea să îşi procure un avantaj.  
Contractul gratuit sau de binefacere este acela in care una din parti vrea a procura, 

fara echivalent, un avantaj celeilalte.  
Contractul cu titlu oneros este cumulativ, atunci cand obligatia unei parti este 

echivalentul obligatiei celeilalte.  
     Contractul este aleatoriu cand echivalentul depinde, pentru una sau toate partile, de 
un eveniment incert.  

Conditiile esentiale pentru validitatea unei conventii sunt:  
   1. capacitatea de a contracta;  
   2. consimtamantul valabil al partii ce se obliga;  
   3. un obiect determinat;  
   4. o cauza licita.  

Conventiile n-au efect decat intre partile contractante.  
Creditorii pot exercita toate drepturile si actiunile debitorului lor, afara de acelea care 

ii sunt exclusiv personale.  
Interpretarea contractelor se face dupa intentia comuna a partilor contractante, iar nu 

dupa sensul literal al termenilor.  
Cand o clauza este primitoare de doua intelesuri, ea se interpreteaza in sensul ce 

poate avea un efect, iar nu in acela ce n-ar putea produce nici unul.  
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Termenii susceptibili de doua intelesuri se interpreteaza in intelesul ce se potriveste 
mai mult cu natura contractului.  

Clauzele obisnuite intr-un contract se subinteleg, desi nu sunt exprese intr-insul.  
Toate clauzele conventiilor se interpreteaza unele prin altele, dandu-se fiecarei 

intelesul ce rezulta din actul intreg.  
    Cand este indoiala, conventia se interpreteaza in favoarea celui ce se obliga.  

Conventia nu cuprinde decat lucrurile asupra carora se pare ca partile si-au propus a 
contracta, oricat de generali ar fi termenii cu care s-a incheiat.  

Cand intr-un contract s-a pus anume un caz pentru a se explica obligatia, nu se poate 
sustine ca printr-acesta s-a restrans intinderea ce angajamentul ar avea de drept in cazurile 
neexprese.  
 

 Încheierea contractelor de drept de autor, drepturi  conexe drepturilor de autor şi 
prest ări servicii culturale. 

o Urmare aprobării de către Ministerul Culturii, directorul general, directorul 
economic, a  bugetelor specifice activităţilor culturale, în baza devizului aprobat 
precum şi a notelor de fundamentare, puse la dispoziţie de către compartimentul 
Relaţii Publice, se întocmesc contracte pentru: 

� Drepturi de autor  
Constituie obiect al dreptului de autor  operele originale de creaţie intelectuală în 

domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de 
exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, cum sunt:  
   a) scrierile literare şi publicistice, conferinţele, predicile, pledoariile, prelegerile şi orice alte 
opere scrise sau orale, precum şi programele pentru calculator;  
   b) operele ştiinţifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile 
universitare, manualele şcolare, proiectele şi documentaţiile ştiinţifice;  
   c) compoziţiile muzicale cu sau fără text;  
   d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice şi pantomimele;  
   e) operele cinematografice, precum şi orice alte opere audiovizuale;  
   f) operele fotografice, precum şi orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog 
fotografiei;  
   g) operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, gravură, 
litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei şi a metalului, 
desene, design, precum şi alte opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări 
practice;  
   h) operele de arhitectură, inclusiv planşele, machetele şi lucrările grafice ce formează 
proiectele de arhitectură;  
   i) lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi ştiinţei în 
general.  
    Constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost 
create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, şi anume:  
   a) traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele muzicale şi 
orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau ştiinţifice care reprezintă o muncă 
intelectuală de creaţie;  
   b) culegerile de opere literare, artistice sau ştiinţifice, cum ar fi: enciclopediile şi antologiile, 
colecţiile sau compilaţiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, 
care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creaţii intelectuale.  
    Nu pot beneficia de protecţia legală a dreptului de autor următoarele:  
   a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile ştiinţifice, procedeele, metodele de funcţionare 
sau conceptele matematice ca atare şi invenţiile, conţinute într-o operă, oricare ar fi modul 
de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;  
   b) textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară şi traducerile 
oficiale ale acestora;  
   c) simbolurile oficiale ale statului, ale autorităţilor publice şi ale organizaţiilor, cum ar fi: 
stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul şi medalia;  
   d) mijloacele de plată;  
   e) ştirile şi informaţiile de presă;  
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   f) simplele fapte şi date.  
� Drepturile conexe dreptului de autor şi drepturi sui-generis  

Se vor încheia contracte numai pentru titularii de drepturi conexe dreptului de autor , 
care  sunt: artiştii interpreţi sau executanţi, pentru propriile interpretări ori execuţii, 
producătorii de înregistrări sonore şi producătorii de înregistrări audiovizuale, pentru propriile 
înregistrări, şi organismele de radiodifuziune şi de televiziune, pentru propriile emisiuni şi 
servicii de programe. 

� Prest ări servicii culturale  
Prestarea de servicii culturale face parte din categoria celor incluse în anexa nr. 2B 

O.U.G. nr.34/2006. În acest caz, obligaţia de a aplica ordonanţa de urgenţă se impune numai 
pentru contractele a căror valoare a tuturor contractelor similare la nivelul unui an bugetar, 
este mai mare decât decât echivalentul în lei a 125.000 euro şi se limitează la prevederile 
privind caietul de sarcini şi anunţul de atribuire. 
 
 
Raport de neavizare 

 în condiţiile în care înscrisurile depuse la oficiul juridic conţin unele elemente care nu 
corespund prevederilor legii, consilierul juridic va formula un raport de neavizare în care 
va indica neconcordanţa acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului. 
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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         

     
 


