
 
www.dpa.ro   |   Buletinul contractelor de achiziţii publice nr. 3/22.07.2014                               1 din 8 

R O M Â N I A 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
Departamentul pentru Armamente 

 
 

 
 

BULETINUL CONTRACTELOR 
DE ACHIZIŢII PUBLICE 

 
Anul 10 – Nr. 3 Marți, 22 iulie 2014 

 
 

 
    
 

Sumar 
 
INVITAȚII CU OFERTĂ ....................................................................................................... 2 

 
 

    

 

 
 
 

http://www.dpa.ro/


 
www.dpa.ro   |   Buletinul contractelor de achiziţii publice nr. 3/22.07.2014                               2 din 8 

INVITAȚII CU OFERTĂ 
 

ANUNŢ DE PARTICIPARE 

 
1. U.M. 02550 Bucureşti, prin U.M. 02635 Bucureşti, B-dul Drumul Taberei nr. 9-11, 

sector 6, telefon: 021.313.62.20, telefax: 021.314.93.33, cod fiscal 4283716, organizează 
licitaţie restrânsă accelerată - cu etapă suplimentară de licitaţie electronică, ce are ca 
obiect încheierea unui acord-cadru/acorduri cadru care are/au ca obiect principal 
furnizarea de produse, conform tabelului de mai jos: 

 

Nr 
lot 

Denumirea produsului 
Cant 
(cpl.) 

Cod CPV 

Garanţia 
de 

participare 
LEI 

Cifra 
medie 
anuală 

de 
afaceri 

LEI 

Experienţă 
similară 

LEI 

Locul de 
livrare 

1.  Vestă antiglonţ nivel III-IV 3.000 35815100-1 150.000 5.000.000 5.000.000 Bucureşti 

2.  Cască protecţie Kevlar 3.000 35813000-6 25.000 900.000 900.000 Bucureşti 

 
2. Data limită de livrare a produsului: 3 luni de la semnarea contractului subsecvent, 

dar nu mai târziu de 15.12.2014 pentru contractul/ contracte subsecvente încheiate în anul 
2014. Pe parcursul derulării contractului, se acceptă livrări parţiale pentru loturi de 500 
buc. şi plăţile aferente. 

3. Nu se admit oferte alternative. 
4. Numai candidaţii calificaţi şi selectaţi în prima etapă vor primi documentaţia de 

atribuire – Etapa a II-a – Elaborarea ofertei. 
5. Documentele referitoare la licitaţie, etapa I, se pun la dispoziţia celor interesaţi în 

fişier ataşat anunţului de participare, din S.E.A.P. nr. 152259 din 16.07.2014. 
6. Data limită pentru depunerea scrisorilor de înaintare şi a documentelor de calificare 

şi selecţie, conform precizărilor din Documentaţia de Atribuire 30.07.2014, ora 10.00. 
7. Adresa la care trebuie transmise /depuse ofertele: U.M. 02635 Bucureşti, B-dul 

Drumul Taberei, nr. 9-11, cod poştal: 61353, Sector 6; tel. 021.319.58.58 int. 2380, 2237. 
8. Limba de redactare: română. 
9. Data, ora şi locul deschiderii plicurilor conţinând documentele de calificare şi 

selecţie (etapa I): 30.07.2014, ora 10.30, la sediul U.M. 02635 Bucureşti. Persoanele 
admise să asiste la şedinţa de deschiderea: împuternicitul legal al firmei. 

10. Garanţia pentru participare: se va constitui conform tabel pct. 1, în etapa a II-a, în 
lei sau echivalent euro, folosind cursul de schimb menţionat la punctul D.5 din 
Documentaţia de atribuire: 
 printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau 

de o societate de asigurări, în favoarea autorităţii contractante, conform modelului 
din Secţiunea Formulare Etapa a II-a - Formular nr. 2 - original; va avea obligatoriu 
forma si conţinutul din Documentaţia de atribuire (conform formularului precizat); 

 sub formă de virament bancar (ordin de plată), numai în lei, cu condiţia confirmării 
acestuia de către banca emitentă, până la data limită stabilită pentru deschiderea 
ofertelor, în contul autorităţii contractante cod IBAN 
RO62TREZ7005005XXX000212, deschis la Activitatea de Trezorerie şi 
Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. 

    Garanţia trebuie să fie irevocabilă. 
    Garanţia de participare, indiferent de modul cum este constituită,  se va prezenta la 
vedere (separat de plicurile sigilate care conţin ofertele), obligatoriu în original, cel mai 
târziu la momentul deschiderii ofertelor.  
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    Ofertele care nu sunt însoţite la şedinţa de deschidere de dovada constituirii garanţiei 
pentru participare, aşa cum a fost solicitată în prezenta documentaţie de atribuire, vor fi 
respinse ca inacceptabile şi returnate fără a fi deschise. 
 Notă: În cazul instrumentelor de garantare emise de o societate bancară/de 
asigurări din străinătate, se va prezenta, în mod obligatoriu, originalul şi în anexă 
traducerea în limba română autorizată şi legalizată. 

11. Finanţarea se face din fonduri bugetare, iar plata se va face din contul IBAN: 
RO28TREZ23A600200200501X, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate 
Publică a Municipiului Bucureşti, prin ordin de plată pe baza facturii emise de furnizor şi a 
documentelor solicitate de achizitor sau prin acreditiv documentar irevocabil dacă 
ofertantul câştigător este persoană juridică străină. Pentru oferta comună, legalizarea 
asocierii se face înaintea încheierii contractului de furnizare. 

12. Criteriile de calificare privind situaţia personală a candidatului sau a ofertantului, cu 
următoarele precizări: vor fi excluşi din cadrul procedurii operatorii economici care se 
încadrează în una din situaţiile stipulate la art. 150, art. 155 şi/sau art. 156 din O.u.G. nr. 
114/2011.  

13. Criteriile de calificare privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, cu 
următoarele precizări: Vor fi respinse candidaturile operatorilor economici care nu sunt 
înregistraţi şi care nu au în obiectul de activitate producerea/comercializarea/instalarea 
produselor de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire. 

14. Criteriile de calificare privind situaţia economico-financiară, capacitatea tehnică şi 
profesională şi standardele de asigurare a calităţii, conform prevederilor O.u.G. nr. 
114/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele precizări privind 
criteriile de calificare şi selecţie precum şi cerinţele minime de calificare: 

o Fişă de informaţii generale, care să conţină cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani 
(2011 – 2013). Aceasta trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea înscrisă în tabelul de la 
pct. 1; 

o Bilanţurile contabile din anii 2011 şi 2013 sau ultimul bilanţ contabil înregistrat în 
situaţia în care anul financiar nu se încheie la 31.12.2013, vizate şi înregistrate de 
organele competente (poate fi prezentată confirmarea depunerii situaţiei financiare la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial) sau după caz, rapoartele 
anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăţi recunoscute de audit 
financiar şi contabil, precum şi orice alte documente legale edificatoare prin care 
candidatul îşi poate dovedi capacitatea economico-financiară (copie); 

o Fişă/fişe de informaţii privind experienţa similară;   
            Candidatul trebuie să fi îndeplinit, în ultimii 5 (cinci), contract/contracte al căror 
obiect să fi fost furnizarea de produse similare şi care, individual/cumulat să fi avut o 
valoare cel puţin egală cu valorile precizate în tabelul de la pct.1, pentru fiecare lot în 
parte;  

o Operatorii economici trebuie să aibă implementat un sistem de management al 
calităţii, în conformitate cu standardul EN-ISO-9001:2008 sau similare. 
            În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate conform cu 
cerinţele din standardul  SR-EN-ISO-9001:2008 sau similar, astfel cum este solicitat, se 
vor  accepta orice alte probe sau dovezi prezentate, în măsura în care acestea pot dovedi 
asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.  

15. Numărul de candidaţi care vor fi selectaţi: 
- minimum 3; 
- maximum 7; 
 Selectarea candidaţilor calificaţi se realizează pe baza aplicării următorului criteriu 

obiectiv de punctare a performanţelor tehnice şi economico-financiare: 
 
 
 

http://www.dpa.ro/


 
 
 

www.dpa.ro   |   Buletinul contractelor de achiziţii publice nr. 3/22.07.2014                               4 din 8 

 Capacitatea tehnică:         70 pct. 
din care: 
 
Subcriteriul 1:  Cuantumul livrărilor de produse similare (experienţă similară) 70 pct. 

 Capacitatea economico-financiară                                                           30 pct. 
 din care: 
Subcriteriul 2: cifra de afaceri globală:                                   30 pct. 
       TOTAL:                                                                             100 pct.  
                                                                                                                                    
Precizări generale: 
1. Pentru valoarea cea mai mare obţinută se acordă punctaj maxim; pentru alte valori 
obţinute se acordă punctaje direct proporţionale cu punctajul maxim acordat, conform 
formulei: 

Pk  = Σ ni * Vki / Vi max 
                                                          i=1,2 
în care: i – subcriteriul definit conform paragrafului anterior; 

Pk – punctajul calculat pentru ofertantul k; 
n – nr. maxim de puncte corespunzătoare subcriteriului (70 respectiv 30 puncte); 
Vki = valoarea corespunzătoare subcriteriului pentru ofertantul “k”; 

             Vi max = valoarea cea mai mare  ofertată pentru subcriteriul respectiv. 
2. 3. Clasamentul se realizeză în ordine descrescătoare. 
NOTĂ: Pentru calculul cuantumului livrărilor de produse, vor fi luate în calcul doar 
contractele care au avut ca obiect furnizarea de produse similare (codurile CPV 
35815100-1 şi CPV 35813000-6), conform precizărilor de la punctul C.4 din documentaţia 
de atribuire.       

16. Criteriul de atribuire a contractului : „PREŢUL CEL MAI SCĂZUT”. 
17. Licitaţia electronică va începe după cel puţin 2 zile lucrătoare de la data la care a 

fost transmisă invitaţia. Licitaţia electronică va fi organizată într-o singură rundă (pentru 
fiecare tip de produs în parte), fiecare cu durata de o zi. Obiectul procesului de licitaţie 
electronică: preţurile unitare ale produselor. Ofertele depuse de către operatori nu pot 
decât să îmbunătăţească ofertele depuse anterior organizării acestei etape electronice. În 
orice moment, în cursul desfăşurării rundelor licitaţiei electronice, se vor pune la dispoziţia 
operatorilor economici informaţiile necesare determinării poziţiei pe care aceştia o ocupă 
în clasament. Nu se vor dezvălui informaţii privind identitatea ofertanţilor sau noile preţuri. 

18. Perioada de valabilitate a ofertei:  90 de zile, cu posibilitatea prelungirii acesteia la 
cerere. 

19. Eventualele contestaţii se vor depune la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor; 

20. Data publicării în SEAP a anunţului de intenţie: nu a fost publicat. 
21. Data publicării în SEAP a anunţului de participare: 16.07.2014. 

  

 (1/6) 
 

 

 
1. U.M. 02550 Bucureşti, prin U.M. 02635 Bucureşti, B-dul Drumul Taberei nr. 9-11, 

sector 6, telefon: 021.313.62.20, telefax: 021.314.93.33, cod fiscal 4283716, organizează 
licitaţie restrânsă, pentru atribuirea unui contract de  furnizare  ce are ca obiect furnizarea 
produsului „Sistem CIS bază militară – Modul conectare cazarmă”, conform tabelului de 
mai jos: 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
produsului 

Cant 
(cpl.) 

Cod CPV 

Garanţia 
de 

participare 
(lei, fără 

TVA) 

Cifra 
medie 

anuală de 
afaceri 

(lei, fără 
TVA) 

Experienţă 
similară 
(lei, fără 

TVA) 

Obs. 

1. 
Sistem CIS bază 
militară – Modul 
conectare cazarmă 

1 32270000-6 9.000 940.000 470.000  

 
2. Data limită de livrare a produsului: 2 luni de la intrarea în vigoare. Sistemul va fi 

livrat după parcurgerea activităţilor de omologare. 
3. Nu se admit oferte alternative. 
4. Caietul de sarcini este clasificat SECRET DE SERVICIU. 

 Contractul de furnizare atribuit ca urmare a acestei proceduri va fi clasificat, nivel de 
clasificare: SECRET.  
           Numai candidaţii calificaţi şi selectaţi în prima etapă şi care au obţinut ASI, vor primi 
documentaţia de atribuire – Etapa a II-a – Elaborarea ofertei. 
           Documentaţia de atribuire – Etapa a II-a – Elaborarea ofertei poate fi transmisă în 
format electronic, numai cu condiţia deţinerii, de către operatorii economici selectaţi, a unui 
sistem informatic şi de comunicaţii independent acreditat pentru nivelul de clasificare 
minim SECRET. Acreditarea se face de către ORNISS, conform prevederilor HG 585/2002 
şi ale instrucţiunilor, normelor, procedurilor aprobate. 

5. Documentele referitoare la licitaţie, etapa I, se pun la dispoziţia celor interesaţi în 
fişier ataşat anunţului de participare, din S.E.A.P. nr. 152130/11.07.2014. 

6. Data limită pentru depunerea scrisorilor de înaintare şi a documentelor de calificare 
şi selecţie, precum şi a „Chestionarului de securitate” completat în vederea obţinerii 
„Autorizaţie de securitate industrială”, conform precizărilor din Documentaţia de Atribuire şi 
anexa 25 din HG 585 / 2002: 21.08.2014, ora 10.00. 
           „Chestionarul de securitate” va fi completat cu toate datele solicitate, introdus într-
un plic separat, sigilat, conform precizărilor art. 221, alin. (1), lit. b) din HG 585/2002. 
Acesta va fi depus la sediul ORNISS, împreună cu cererea de eliberare a autorizaţiei de 
securitate industrială (ASI). 

7. Adresa la care trebuie transmise /depuse ofertele: U.M. 02635 Bucureşti, B-dul 
Drumul Taberei, nr. 9-11, cod poştal: 61353, Sector 6; tel. 021.319.58.58 int. 2370, 2237. 

8. Limba de redactare: română. 
9. Data, ora şi locul deschiderii plicurilor conţinând documentele de calificare şi 

selecţie (etapa I): 21.08.2014, ora 10.30, la sediul U.M. 02635 Bucureşti. Persoanele 
admise să asiste la şedinţa de deschiderea: împuternicitul legal al firmei. 

10. Garanţia de participare: Cuantum: 9000 lei. Ofertanţii din categ. întrep. mici şi 
mijlocii, aşa cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004, precum şi asocierea 
formată exclusiv din op. econ. din categ. întrep. mici şi mijlocii beneficiază de reducerea cu 
50% prevăzută de art.16, alin.2 din legea menţionată. Valabilitate: 95 zile de la data 
deschiderii ofertei, cu posibilitatea de prelungire la cerere. Se prezintă în Etapa a II-a a 
procedurii de atribuire, numai de către operatorii economici care au fost calificaţi şi 
selectaţi. 
 Modul de constituire şi exprimare a garanţiei de participare: lei sau echivalent euro, 
astfel :  

- printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau 
de o societate de asigurări, în favoarea autorităţii contractante, conform modelului din 
Secţiunea Formulare Etapa a II-a - Formular nr. 2 - original; va avea obligatoriu forma si 
conţinutul din Documentaţia de atribuire (conform formularului precizat); 

- virament bancar (ordin de plată), numai în lei, cu condiţia confirmării acestuia de 
către banca emitentă, până la data limită stabilită pentru deschiderea ofertelor, în contul 
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autorităţii contractante cod IBAN RO62TREZ7005005XXX000212, deschis la Activitatea 
de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. 
 Garanţia trebuie să fie irevocabilă. 
 Garanţia de participare, indiferent de modul cum este constituită,  se va prezenta la 
vedere (separat de plicurile sigilate care conţin ofertele), obligatoriu în original, cel mai 
târziu la momentul deschiderii ofertelor.  
 Ofertele care nu sunt însoţite la şedinţa de deschidere de dovada constituirii 
garanţiei pentru participare, aşa cum a fost solicitată în prezenta documentaţie de 
atribuire, vor fi respinse ca inacceptabile şi returnate fără a fi deschise. 
Note: 
  - În cazul instrumentelor de garantare emise de o societate bancară/de asigurări din 
străinătate, se va prezenta, în mod obligatoriu, originalul şi în anexă traducerea autorizată 
şi legalizată a acesteia. 

11. Garanţia de bună execuţie: 
1) Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului, fără 
T.V.A. 
2) Mod de constituire a garanţiei de bună execuţie: printr-un instrument de garantare 
emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, în 
favoarea autorităţii contractante, conform model (Secţiunea Formulare Etapa a II-a - 
Formular nr. 12). 
3) Scrisoarea de garanţie de bună execuţie va deveni Scrisoare de garanţie pe durata 
perioadei de garanţie a produselor, în valoare de ........, reprezentând 5% din valoarea 
totală a contractului. 
4) În cazul ofertanţilor din categoria I.M.M. garanţia de bună execuţie se constituie în 
procent de 5% din preţul contractului fără T.V.A., iar Scrisoarea de garanţie pe durata 
perioadei de garanţie a produselor se constituie în procent de 2,5% din preţul 
contractului fără T.V.A.. 
5) Garanţia de bună execuţie se prezintă autorităţii contractante conform clauzelor 
contractuale. 

12. Finanţarea se face din fonduri bugetare, iar plata se va face din contul IBAN: 
RO78TREZ23A600200710130X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate 
Publică a Municipiului Bucureşti, prin ordin de plată pe baza facturii emise de furnizor şi a 
documentelor solicitate de achizitor sau prin acreditiv documentar irevocabil dacă 
ofertantul câştigător este persoană juridică străină. Pentru oferta comună, legalizarea 
asocierii se face înaintea încheierii contractului de furnizare. 

22. Criteriile de calificare privind situaţia personală a candidatului sau a ofertantului, cu 
următoarele precizări: vor fi excluşi din cadrul procedurii operatorii economici care se 
încadrează în una din situaţiile stipulate la art. 155 şi art. 156 din O.U.G. nr. 114/2011. De 
asemenea, vor fi excluşi din procedură candidaţii care nu au prezentat dovada depunerii la 
ORNISS a „Chestionarului de securitate” sau care nu obţin autorizaţia de securitate 
industrială emisă de ORNISS.  
           În cazul depunerii unei oferte comune, trebuie să se facă dovada deţinerii 
„Autorizaţiei de securitate industrială” (ASI), de către toţi membrii asociaţi, susţinători, 
precum şi în cazul subfurnizorilor care vor subcontracta părţi (lucrări) din contractul de 
furnizare; în caz contrar, asociaţia va fi exclusă, chiar dacă unul dintre membrii (membrul 
principal / titularul asociaţiei) acesteia deţine  „Autorizaţia de securitate industrială”. 
           În cazul operatorilor economici înregistraţi în străinătate, obţinerea ASI este 
condiţionată şi de existenţa unui acord/acord-cadru privind schimbul de informaţii 
clasificate, încheiat la nivel guvernamental sau departamental (din domeniul apărării), de 
acelaşi nivel de clasificare. 

23. Criteriile de calificare privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, cu 
următoarele precizări: Vor fi excluşi din cadrul procedurii operatorii economici care nu sunt 

http://www.dpa.ro/


 
 
 

www.dpa.ro   |   Buletinul contractelor de achiziţii publice nr. 3/22.07.2014                               7 din 8 

înregistraţi şi care nu au în obiectul de activitate producerea/comercializarea/instalarea 
produselor de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire. 

24. Criteriile de calificare privind situaţia economico-financiară, capacitatea tehnică şi 
profesională şi standardele de asigurare a calităţii, conform prevederilor O.u.G. nr. 
114/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele precizări privind 
criteriile de calificare şi selecţie precum şi cerinţele minime de calificare: 

- Declaraţia privind cifra de afaceri globală, care să conţină cifra medie de afaceri pe 
ultimii trei ani (2011, 2012, 2013). Aceasta trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea 
înscrisă în tabelul de la pct. 1; 

- Bilanţurile contabile din anii 2011 şi 2013 sau ultimul bilanţ contabil înregistrat în 
situaţia în care anul financiar nu se încheie la 31.12.2013, vizate şi înregistrate de 
organele competente (poate fi prezentată confirmarea depunerii situaţiei financiare la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial) sau, după caz, rapoartele 
anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăţi recunoscute de audit 
financiar şi contabil, precum şi orice alte documente legale edificatoare prin care 
candidatul îşi poate dovedi capacitatea economico-financiară - copie lizibilă cu menţiunea 
,,conform cu originalul” semnat şi ştampilat; 

- Declaraţie / declaraţii privind lista principalelor livrări de produse similare în ultimii 5 
(cinci) ani (experienţa similară). Operatorii economici trebuie să fi îndeplinit contract/ 
contracte al căror obiect să fi fost furnizarea de produse similare şi care, individual / 
cumulat în ultimii 5 (cinci) ani să fi avut o valoare cel puţin egală cu valoarea  precizată în 
tabelul de la pct.1;  

- Operatorii economici (candidatul, candidaţi asociaţii, terţii susţinători,  precum şi 
subcontractanţii declaraţi care urmează să execute  părţi (lucrări) din contractul de 
furnizare care necesită acces la informaţiile clasificate) trebuie să obţină autorizaţia de 
securitate industrială (ASI), eliberată de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete 
de Stat (ORNISS), în baza HG nr. 585 din 2002. 

- Operatorii economici trebuie să aibă implementat un sistem de management al 
calităţii, în conformitate cu standardul EN-ISO-9001:2008 sau similare.        În cazul în 
care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate conform cu cerinţele din 
standardul  SR-EN-ISO-9001:2008 sau similar, astfel cum este solicitat, se vor  accepta 
orice alte probe sau dovezi prezentate, în măsura în care acestea pot dovedi asigurarea 
unui nivel corespunzător al calităţii.  

25. Numărul de candidaţi care vor fi selectaţi: 
- minimum 3; 
- maximum 7; 
Selectarea candidaţilor calificaţi se realizează pe baza aplicării următorului criteriu 

obiectiv de punctare a performanţelor tehnice şi economico-financiare: 
 Capacitatea tehnică:         70 pct. 

din care: 
      Subcriteriul 1:  Cuantumul livrărilor de produse similare (experienţă similară)  70 pct. 

 Capacitatea economico-financiară        30 pct. 
 din care: 
      Subcriteriul 2: cifra medie de afaceri:        30 pct. 
       TOTAL:                                                                            100 pct.  
                                                                                                                                    
Precizări generale: 
- Pentru valoarea cea mai mare obţinută se acordă punctaj maxim; pentru alte valori 
obţinute se acordă punctaje direct proporţionale cu punctajul maxim acordat, conform 
formulei: 

Pk  = Σ ni * Vki / Vi max 
                                                          i=1,2 
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în care:  i – subcriteriul definit conform paragrafului anterior; 
Pk – punctajul calculat pentru ofertantul k; 
n – nr. maxim de puncte corespunzătoare subcriteriului (70 respectiv 30 puncte); 
Vki = valoarea corespunzătoare subcriteriului pentru ofertantul “k”; 

             Vi max = valoarea cea mai mare  ofertată pentru subcriteriul respectiv. 
-  Clasamentul se realizează în ordine descrescătoare. 

26. Criteriul de atribuire a contractului : „PREŢUL CEL MAI SCĂZUT”. 
27. Perioada de valabilitate a ofertei:  90 de zile, cu posibilitatea prelungirii acesteia la 

cerere. 
28. Eventualele contestaţii se vor depune la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor; 
29. Data publicării în SEAP a anunţului de intenţie: nu a fost publicat. 
30. Data publicării în SEAP a anunţului de participare: 11.07.2014. 
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