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Axa prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare tehnloogica si Inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si 

dezvoltarii afacerilor 

Actiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunostinte 

Titlul proiectului: Parteneriat pentru transferul de cunoștințe și dezvoltarea de cercetări referitoare la evaluarea și 

prevenirea riscurilor ocupaționale care pot conduce la dezastre (PROC) 

ID/Cod SMIS 2014
+
: POC P_40_182/111954 

Nr. Contract: 1/AXA 1/1.2.3.G/21.05.2018 

Linia bugetară: Cheltuieli pentru activități de tip D (cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală  în 

colaborare cu câte o întreprindere) - contractului subsidiar nr. 1/08.02.2019 
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NOTĂ ANULARE ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

privind achiziția de sisteme PC 

Cod CPV 30213300-8 - Computer de birou (Rev.2) 

 

Prin prezenta vă informăm că, urmare a constatării unei erori materiale în întocmirea documentației de 

atribuire și anume criteriile tehnice minimale și obligatorii stabilite prin caietul de sarcini sunt eronate, se 

anulează achiziția directă privind achiziția de sisteme PC, cod CPV 30213300-8 - computer de birou (Rev.2),  în 

temeiul art. 212  alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare: (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale prevederilor legale se înţelege situaţia în 

care, pe parcursul procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în 

imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la 

art. 2 alin. (2). 

Motivul care a stat la baza anulării este că pe parcursul evaluării s-au constatat unele erori, neclarităţi si 

omisiuni în ceea ce priveşte modul de elaborare a specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini iar autoritatea 

contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea 

principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, fapt care duce la imposibilitatea depunerii de 

oferte care să acopere criteriile tehnice minimale și obligatorii stabilite prin caietul de sarcini. 

Achiziţia se va relua în cel mai scurt timp cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 98/2016, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 

Elaborat, 

Manager economic, 

Cristian Marcel Sterian 


