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Achiziții Publice – 2016 

În  anul  2016  -  desfășurarea  activităților  proprii  instituției,  a  programelor,  proiectelor  și

evenimentelor organizate și găzduite de Muzeu s-a făcut și cu suportul Biroului Achiziții Publice

care a participat la încheierea:

unui  număr  de  47  de  Contracte  de  Achiziții  Publice  (contracte  noi  și  acte  adiționale  de

prelungire a unor colaborări anterioare, atribuite offline și online), în valoare totală (estimat) de

692.890 ron (fără TVA). Dintre acestea ponderea valorică cea mai importantă o au contractele

de prestări servicii – aprox 80% din total. Pentru achiziții s-a folosit cumpărarea directă întrucât

în  nici  unul  din  cazuri  nu  au  fost  depășite  pragurile  stabilite  de legislatia specifică  –  Legea

98/2016 privind achizițiile publice și Normele de aplicare – prin care  se impune organizarea

unor alte tipuri de proceduri;

unui număr de 301 procese de achiziții în valoare totală de 332.927 ron (fără TVA) – pentru

care valoarea pe CPV nu a depășit pragul cumpărărilor directe. Dintre acestea – 275 de procese

de achiziție au fost destinate furnizării de bunuri, ponderea valorică în total fiind de 86%, iar 26

procese au fost achiziții de servicii, cu pondere valorică de 14% din total. Majoritatea proceselor

de  achiziții  desfășurate  prin  intermediul  SEAP  s-au  finalizat  cu  comanda  de  produse,  fără

încheierea unui contract în acest sens. 

din totalul achizițiilor desfășurate pe parcursul anului de raportare - online s-au realizat 301

procese  de  achiziție  –  cumparare  directă  -  în  valoare  totală  de  332.927  RON.  Ponderea

achizițiilor realizate prin SEAP în total achiziții realizate de MNȚR în 2016 este de 12.66 %

durata medie a unui proces de achiziție pentru cumpărările directe realizate online este de 3 –

5 zile.

număr de contestații formulate la CNSC – În anul 2016 nu s-au înregistrat contestații la CNSC

număr de proceduri anulate sau în curs de anulare – În anul 2016 nu s-au înregistrat proceduri

anulate
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