DECIZIE
Nr. 390/20.02.2007

Privind încadrarea corectă pe coduri CPV pentru
produse/servicii/lucrări

În baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, numărul 418 din
data de 15 mai 2006, Legii nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei 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, publicată în
Monitorul Oficial al României partea I, numărul 620 din data de 20 iulie 2006, Hotărârii Guvernului nr. 925 din 19 iulie 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, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, numărul 625 din data de 25 iulie 2006, Ordinului Autorităţii
Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru
atribuirea contractelor de achiziţie publică, publicat în Monitorul Oficial al României partea I, numărul 894 din data de 2 noiembrie 2006,
Regulamentului CE nr. 2151/2003 al Comisiei Comunităţilor Europene de modificare a Regulamentului CE nr. 2195/2002 al Parlamentului
European şi al Consiliului privind vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV), Referatului Biroului Marketing – Transport
înregistrat sub nr. 3351 din 19.02.2007, avizat de Directorul General Administrativ – Dr.ec.jr. Petru Condrea, supus dezbaterii Biroului Senat
în şedinţa din data de 20.02.2007 şi în conformitate cu Ordinul MECT nr. 3331A/01.03.2004, de numire a Rectorului UTI,
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dispune:
Art. 1. Se aprobă Referatul Biroului Marketing – Transport înregistrat sub nr. 3351 din
19.02.2007, care constituie norme privind codificarea CPV pentru produse/servicii/lucrări.
Art. 2. În cazul în care un produs/serviciu/lucrare este codificat greşit, achiziţia acestuia nu se va
putea efectua decât după codificarea corectă şi introducerea în Programul anual estimativ al
achiziţiilor publice.
Art. 3. (1) Prezenta decizie este redactată pe 1 (una) pagină şi conţine 3 articole şi 1 (una) anexă
(Referatul Biroului Marketing – Transport nr. 3351 din 19.02.2007), care face parte integrantă din
prezenta decizie.
(2) Prezenta decizie a fost întocmită în 35 de exemplare şi transmisă către: Rectorat,
Prorectorat Strategic, Prorectorat Ştiinţific, Prorectorat Didactic, Prorectorat Relaţii Internaţionale,
Secretar Ştiinţific Senat, Direcţia Generală Administrativă, 11 facultăţi, CETEX, CRIAP2,
Departamentul Programe, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Departamentul
pentru Integrare Europeană, Direcţia Financiar – Contabilitate, Direcţia Resurse Umane, Direcţia
Servicii Studenţeşti, Biblioteca, Biroul Marketing – Transport, Serviciul Administrativ Patrimoniu, Serviciul Tehnic, Serviciul Comunicaţii-Analize-Date, Biroul Informatizare –
Programare, Polytech, ROTAPRINT, Biroul Personal.
(3) Biroul Marketing - Transport va transmite câte o copie a prezentei decizii structurilor
organizatorice menţionate la alin. (2)
(4) Conducerile structurilor organizatorice menţionate la alin. (1) vor transmite câte o
copie a prezentei decizii persoanei/persoanelor care au atribuţii în domeniul achiziţiilor.
(5) Conducerea fiecărei facultăţi va transmite cîte o copie a prezentei decizii tuturor
catedrelor, departamentelor şi colectivelor din subordine.
(6) Prezenta decizie va putea fi consultată de către toate persoanele interesate şi pe site-ul
Direcţiei Generale Administrative – www.dga.tuiasi.ro/ Biroul Marketing Transport.
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