
 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr.  2132/ 29.11.2006 

Privind aprobarea modelelor Calendarelor pentru 
procedurile de atribuire „cerere de oferte contracte de 
furnizare produse” şi „negociere fără publicarea unui 
anunţ de participare contracte de furnizare produse” 

  

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, Modelului de calendar pentru 
procedura de atribuire  „cerere de oferte contracte de furnizare produse” întocmit de Biroul 
Marketing – Transport, avizat de Directorul General Administrativ, înregistrat sub nr. 25579 din 
27.11.2006,  Modelului de calendar pentru procedura de atribuire  „negociere fără publicarea unui 
anunţ de participare contracte de furnizare produse” întocmit de Biroul Marketing – Transport, 
avizat de Directorul General Administrativ, înregistrat sub nr. 25597 din 27.11.2006, supuse dezbaterii 
Senatului în şedinţa din data de din 28.11.2006 şi în conformitate cu Ordinul MECT nr. 
3331A/01.03.2004, de numire a Rectorului UTI, 
 

SENATUL UNIVERSITĂŢII 
hotărăşte: 

 
Art. 1. (1) Se aprobă Modelul de calendar pentru procedura de atribuire  „cerere de oferte 
contracte de furnizare produse”, înregistrat sub nr. 25579 din 27.11.2006. 
 (2) Se aprobă Modelul de calendar pentru procedura de atribuire „negociere fără 
publicarea unui anunţ de participare contracte de furnizare produse” înregistrat sub nr. 
25597 din 27.11.2006 

 
Art. 2. Calendarul procedurii de atribuire este necesar pentru: 

 planificarea procesului de achiziţie publică; 
 evitarea suprapunerilor şi întârzierilor; 
 monitorizarea internă a procesului de achiziţie. 



 
Art. 3. La elaborarea calendarului procedurii de atribuire se va ţine seama de: 

 termenele prevăzute în ordonanţă pentru publicarea anunţurilor; 
 termenele prevăzute în ordonanţă pentru depunerea candidaturilor/ofertelor; 
 durata previzionată pentru examinarea şi evaluarea candidaturilor/ ofertelor; 
 perioada de aşteptare; 
 orice alte termene ce pot influenţa procedura. 

 
Art. 4. (1) Calendarul procedurii de achiziţie publică se întocmeşte de către persoana cu atribuţii în 
domeniul achiziţiilor din cadrul fiecărei structuri organizatorice din cadrul universităţii. 

(2) Calendarul procedurii de achiziţie publică se ataşează la documentaţia de atribuire. 
 
Art. 5. (1) Prezenta hotărâre este redactată pe 2 (două) pagini şi conţine 5 articole şi 2 anexe (Modelul 
de calendar pentru procedura de atribuire  „cerere de oferte contracte de furnizare produse”, 
înregistrat sub nr. 25579 din 27.11.2006 – anexa nr. 1 şi Modelul de calendar pentru procedura de 
atribuire „negociere fără publicarea unui anunţ de participare contracte de furnizare 
produse” înregistrat sub nr. 25597 din 27.11.2006 – anexa nr. 2), care fac parte integrantă din 
prezenta decizie. 

(2) Prezenta hotărâre a fost întocmită în 28 de exemplare şi transmisă către: Rectorat, 
Prorectorat Strategic, Prorectorat Ştiinţific, Secretar Ştiinţific Senat, Direcţia Generală Administrativă, 
11 facultăţi, CETEX, CRIAP2, Direcţia Financiar – Contabilitate, Direcţia Servicii Studenţeşti, 
Biblioteca, Biroul Marketing – Transport, Direcţia Servicii Studenţeşti, Serviciul Tehnic, Serviciul 
Comunicaţii-Analize-Date, Biroul Informatizare – Programare, Polytech, Biroul Personal. 

(3) Biroul Marketing - Transport va transmite câte o copie a prezentei hotărâri structurilor 
organizatorice menţionate la alin. (2) 

(4) Conducerile structurilor organizatorice menţionate la alin. (1) vor transmite câte o copie 
a prezentei hotărâri tuturor persoanelor din subordine, care au atribuţii în domeniul achiziţiilor. 
  . 
 
Iaşi, 29 noiembrie 2006 
                    RECTOR 
       Prof.univ.dr.ing. Nicolae BADEA 
 
 


