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PROCES-VERBAL  
Asociaţia Română pentru Transparenţă 
Adresa: Bd-ul. Nicolae Bălcescu nr. 21, etaj 2, sector 1,  

Localitatea: București, Cod poștal: 010044, Romania  
 
 

PROCES-VERBAL 
de constatare a lipsei de oferte şi de reluare a procedurii de achiziţie publică de servicii 

tipografice 
 
 

Încheiat astăzi 21.04.2011 cu ocazia constatării lipsei de oferte depuse în vederea 
atribuirii contractului de achiziţie publică □ 
încheierii acordului-cadru    x    

 
având ca obiect achiziţia de servicii tipografice necesare pentru implementarea activităţilor 

proiectului POSDRU ID 63280 „Împreună pentru integritate, responsabilitate socială şi dezvoltare 
durabilă”. 

cod CPV 55120000-5 
 
Procedura de atribuire este: 
 
Licitaţie deschisă □ 
Licitaţie restrânsă □ 
Dialog competitiv □ 
Negociere cu publicare □ 
Negociere fără publicare □ 
Cerere de oferte □ 
Concurs de soluţii 
Procedura competitivă 
Prospectare de piaţă(studiu de piaţă) 

□ 
□ 
x 

 
 
Comisia de evaluare numită prin Decizia nr....2... din data ..14.04.2011.., compusă din: 

 
Iulia Coşpănaru, preşedinte 
 
Elena Calistru, membru 
 
Ioana Ionescu, membru 
 
Iulia Drăjneanu, membru 
 
Vasile Ţiple, secretar 

 
a constatat astăzi 21.04.2011 ora _15__ la Asociaţia Română pentru Transparenţă, cu sediul în 

Bd-ul. Nicolae Bălcescu nr. 21, etaj 2, sector 1, București, Cod poștal: 010044, Romania, lipsa de oferte 
depuse pentru încheierea cordului-cadru având ca obiect achiziţia de servicii tipografice.  

Preşedintele comisiei de evaluare precizează că procedura de achiziţie publică s-a organizat în 
conformitate cu: 
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1. - Instrucţiunea 26 AM PSODRU 
2. - OUG 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 nr. 418 din 15 mai 2006, cu modificările  şi completările ulterioare.   

3. - HG nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
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 nr. 625 din 20 
iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
 

Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă ședința. 
 
 Se constată lipsa solicitărilor de clarificări privind documentaţia de atribuire. 
 
 Se constată lipsa de oferte depuse pentru încheierea acordului-cadru. 
 
 Se anulează procedura de atribuirea în urma căreia nu s-a depus nici o ofertă. 
 
 Comisia de evaluare hotărăşte reluarea procedurilor de încheierea a unui acord-cadru pentru 
achiziţia de servicii tipografice în aceleaşi condiţii stabilite pentru procedura anulată, cu excepţia stabilirii 
unor noi termene de depunere a ofertelor, respectiv 22.04.2011 – data începerii procedurii şi data limită 
de depunere a ofertelor – 02.05.2011.  
 

Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei de constatare a lipsei de 
oferte pentru încheierea acordului-cadru privind achiziţia de servicii tipografice, urmând ca membrii 
acesteia să se întrunească la 02.05.2011 pentru deschiderea/evaluarea ofertelor trimise conform noului 
calendar. 

 
Prezentul Proces verbal este încheiat într-un singur exemplar original, care urmează a fi ataşat 

la dosarul de achiziţie. 
 
 
 

COMISIA DE EVALUARE: 
 
Iulia Coşpănaru,  preşedinte ___________  
 
Elena Calistru,  membru       ___________ 
 
Iulia Drăjneanu, membru     ___________ 
 
Ioana Ionescu,  membru       ___________ 
   
Vasile Ţiple, secretar            ___________ 
  

  

 


