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Studiu de analiza privind implementarea versiunii 4 a
sistemului SafeSeaNet in contextul componentelor
nationale care alcatuiesc Fereastra Unica de Raportare
(MSW) si dezvoltari aferente
Anunt de participare simplificat

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
AUTORITATEA NAVALA ROMANA
Cod de identificare fiscala: 11055818; Adresa: INCINTA PORT nr 1 Cladirea ANR; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanta;
Cod postal: 900900; Tara: Romania; Persoana de contact: Raluca Alina Musat; In Atentia: Glodeanu Aura; Telefon: +40 372419810; Fax:
+40 241616229; E-mail: rmusat@rna.ro; Adresa internet: (URL) www.rna.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.4) Tipul autoritii contractante
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

I.5) Activitate principala
Alta activitate

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Studiu de analiza privind implementarea versiunii 4 a sistemului SafeSeaNet in contextul componentelor nationale care alcatuiesc
Fereastra Unica de Raportare (MSW) si dezvoltari aferente
Numar referinta: SSN v.4_2018

II.1.2) Cod CPV principal
72220000-3 Servicii de consultanta privind sistemele informatice si servicii de consultanta tehnica (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Servicii

II.1.4) Descrierea succinta
In conformitate cu calendarul EMSA, aprobat de HLSG al Comisiei Europene, Statele Membre trebuie sa finalizeze
dezvoltarea functionalitatilor necesare implementării la nivel național a versiunii 4 a sistemului SafeSeaNet, pănă la 31 decembrie
2018. Sistemul naţional SSN preia datele din Fereastra Unică de Raportare, deci sunt necesare și dezvoltări la nivelul acesteia pentru
a realiza noua versiune a SSN.
Pentru eficientizarea activităților personalului din cadrul serviciilor ANR sunt necesare:
-implementarea unui modul de gestiune a navelor auxiliare la nivelul componentelor naționale care alcătuiesc Fereastra Unică de
Raportare (MSW);
-introducerea unui mecanism de gestiune a mai multor tipuri de restricții aplicate navelor;
-implementarea unui mecanism de preluare și prezentare imediată a rapoartelor asociate unei notificări arhivate.
Momentan componentele naționale care reprezintă interfața cu serviciul european SafeSeaNet permit transmiterea datelor
gestionate la nivelul componentelor naționale către serviciul european prin intermediul unor mecanisme aliniate la SSN versiunea 3.
Acest studiu își propune evaluarea întregului set de componente ce alcătuiesc Fereastra Unică de Raportare și a celor care realizează
interconectarea națională la serviciul european SafeSeaNet în vederea adaptării acestora pentru a putea realiza o interconectare cu
sistemul european SafeSeaNet care să respecte specificațiile versiunii 4.
Aceste adaptări vor constitui de asemenea și cadrul de testare și comisionare a interfețelor de transmitere a datelor dintre sistemul
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SafeSeaNet european și componentele naționale, în baza planului de testare și comisionare pentru statele membre, plan care are ca
obiective:
• De a identifica cerințele funcționale ca obiective pentru testare.
• De a recomanda și a descrie strategiile de testare care urmează să fie utilizate.
• De a identifica resursele necesare.
• De a recomanda și de a descrie organizarea testelor.
• De a prezenta o listă de scenarii de testare în vederea comisionării.
• De a oferi suport pentru testare și de raportare a erorilor.
Adaptările și dezvoltările necesare se vor realiza pe infrastructura hardware a ANR.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 3 zile
inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 600000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 72220000-3 Servicii de consultanta privind sistemele informatice si servicii de consultanta tehnica (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanta
Locul principal de executare:
SEDIU ANRSEDIU ANR

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
In conformitate cu calendarul EMSA, aprobat de HLSG al Comisiei Europene, Statele Membre trebuie sa finalizeze dezvoltarea
functionalitatilor necesare implementării la nivel național a versiunii 4 a sistemului SafeSeaNet, pănă la 31 decembrie 2018. Sistemul
naţional SSN preia datele din Fereastra Unică de Raportare, deci sunt necesare și dezvoltări la nivelul acesteia pentru a realiza noua
versiune a SSN.

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare
adecvata a resurselor umane si a activitatilor.
Descriere: Deoarece spatiul destinat descrierii criteriului nu permite introducerea a mai mult de 1000 caractere, informatiile
referitoare la descrierea acestuia se regasesc detaliate in caietul de sarcini (paginile 22-25).
Pondere: 32%
Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare nr. 3 „Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a
contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților“ se calculează astfel:
P(met) = P(3.1) + P(3.2) + P(3.3) + P(3.4), unde
P(3.1) .. P(3.4) reprezintă punctajele aferente celor 4 sub-factori de evaluare
Denumire factor evaluare: Experienta personalului implicat
Descriere: Deoarece spatiul destinat descrierii criteriului nu permite introducerea a mai mult de 1000 caractere, informatiile
referitoare la descrierea acestuia se regasesc detaliate in caietul de sarcini (paginile 19-22)
Pondere: 40%
Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare nr. 2 „Experiența personalului implicat” se calculează astfel:
P(exp) = P(E1.1) + P(E2.1) + P(E3.1) + P(E4.1)
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Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 28%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor:
Ofertantul / asociatul/ terţul susţinător / subcontractantul nu trebuie să se regaseasca în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167, 59
şi 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţelor: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi
la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării
ofertelor.
Documente justificative:
a. Certificatul de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat al statului .
b. Certificatul de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local .
c. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.
Documentele justificative (certificatele fiscale) actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate
cu informatiile cuprinse in DUAE, trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA.
NOTA 1: Operatorii economici vor prezenta documente prin care sa demonstreze faptul ca pot beneficia de derogarile prevazute la
art. 165, alin. 3 si art. 166 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
NOTA 2: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute
mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca
în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui
notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Documentele
se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.
NOTA 3: Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite
informatii direct de la autoritatile competente.
Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire în sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:
MEZEI Alexandru - Director General
CHIOIBAŞ Nicolae – Director General Adjunct
ZANFIR Laurenţiu - Director Directia Inspectii Siguranta si Securitate Navala
CALINTARU Cristina - Director Directia Economica
NUTU Felicia - Sef Serviciu Financiar Contabilitate Bugete Tarife
APOSTOL Silviu - Sef Serviciu Comunicatii si IT
MUSAT Raluca - Alina - Sef Serviciu Investitii Achizitii Publice
VASILESCU NAIDEN Gabriela-Andreea - Sef Birou Juridic si Contencios
URSACHE Gilda-Veronica - Sef Birou Contabilitate
BANIŢA Anisoara-Biroul Juridic si Contencios
TABACARU Daniela - Birou Juridic si Contencios
DOBRE Iulian - Serviciul Comunicatii si IT
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CIOPA Ciprian-Marius- Serviciul Comunicatii si IT
GLODEANU Aura - Serviciul Investitii Achizitii Publice
OLARIU Marius - Serviciul Comunicatii si IT
DUDU Ana Cornelia - Serviciul Investitii Achizitii Publice
ICHIM Iulian - Serviciul Comunicatii si IT
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa
ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului (are ca obiect principal sau secundar autorizat
corespondent al obiectului contractului, spre exemplu servicii de consultanţă privind sistemele informatice, dezvoltare de software şi
sisteme informatice, activitati de servicii in tehnologia informatiei, activitati de realizare a soft-ului la comanda s.a).
Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de
ONRC sau în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează să fie prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Informaţiile cuprinse în acestea trebuie să fie reale/valide la data prezentării.
Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN autorizat din Certificatul Constatator, potrivit dispozițiilor art. 15
din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor
familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu
modificările şi completările ulterioare.
Solicitarea acestui document devine fundamentala in contextul in care un operator economic ce nu are in obiectul de activitate
autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului contractului nu se poate angaja din punct de vedere legal in derularea
si gestionarea acestuia.
In cazul unei asocieri documentul trebuie prezentat de fiecare asociat, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Pentru ofertanţii străini se vor prezenta documente echivalente emise în ţara de rezidenţă (în limba în care a fost emis, însoţit de
traducerea în limba română efectuată în mod obligatoriu de către traducători autorizaţi) la solicitarea autorităţii contractante doar
de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Criterii privind capacitatea tehnică
1. Art. 179, lit. (b) din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare
- lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a
beneficiarilor publici sau privati
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat servicii similare in ultimii 3 ani cu cele care fac obiectul contractului supuse
procedurii de atribuire la nivelul unuia sau mai multor contracte. Ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita pentru
depu-nerea ofertelor cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Se vor lua in considerare numai serviciile
prestate in acest interval pentru care se poate face dovada receptionarii. - Modalitate de demonstrare preliminară- prin DUAE
- Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor (la
nivelul DUAE se vor preciza informaţii cum ar fi:numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul,
data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil).
Partea IV. Criteriile de selecție
Pentru contractele de achiziție de servicii: prestarea de servicii de tipul specificat
Modalitate de demonstrare în etapa finală a evaluării (pentru ofertantul a cărui ofertă este clasată pe primul loc sau pentru
candidații selectați) – documente suport solicitate pentru verificarea informațiilor din DUAE
-Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (părţi relevante din contracte/proceseverbale de recepţie /recomandări /certificări de bună execuţie/ certificate constatatoare/ alte documente), urmează a fi prezentate,
la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.
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Potrivit prevederilor notificării ANAP nr. 245/01.09.2016 operatorii economici au OBLIGATIVITATEA DEPUNERII DUAE odată cu
oferta, sub sancțiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabilă, conform art.137 alin (2) lit. b) din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile
publice aprobate prin H.G. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, cu
modificările şi completările ulterioare ANR va accepta la momentul depunerii ofertelor, DUAE, ca dovadă preliminară care confirmă
că operatorul economic în cauză îndeplinește condițiile/criteriile stipulate mai sus urmând ca înainte de atribuirea contractului,
ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative actualizate prin care să
demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, potrivit art. 196
alin. 2 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, ANR poate solicita ofertanților să depună
toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata
desfășurării unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii.
DUAE poate fi descărcat în vederea completării și depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
(instrucțiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). DUAE se va depune, după caz, și de către terțul
susținător/subcontractant/asociat.
2.) Informaţii privind subcontractanții/asociaţii – dacă este cazul.
Informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze.
În cazul în care ofertantul are subcontractanți, va declara partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze, precum şi
datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi. De asemenea ofertantul va transmite informaţii şi documente relevante
referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia
urmează să o/le îndeplinească efectiv. În cazul în care din informaţiile şi documentele prezentate potrivit prevederilor de mai sus nu
rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta
urmează să o/le îndeplinească efectiv, autoritatea contractantă respinge subcontractantul propus şi solicită ofertantului/candidatului
o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică şi profesională necesară
pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv.
Dacă o asociere de operatori economici depune o oferta comună, atunci îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi
profesională se demonstrează potrivit dispoziţiilor art.185 din Legea 98/2016. În cazul în care doi sau mai mulţi operatori economici
se vor asocia cu scopul de a depune ofertă comună, se va prezenta Acordul de asociere semnat de către părţi, acesta urmând să fie
legalizat, doar în situaţia în care oferta comună a acestora va fi declarată câştigătoare, înainte de data semnării contractului. Completare DUAE. În DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual
subcontractantă şi va avea anexat acordul de subcontractare. În cazul în care ofertantul utilizează capacităţile
subcontractantului/subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru
fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceştia. Se solicită
tuturor ofertanţilor, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte şi acordul/acordurile de subcontractare. Documentele solicitate în
susţinerea îndeplinirii acestei cerinţe urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe
locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Se va prezenta DUAE de către fiecare asociat. Se solicită tuturor ofertanţilor ca, odată cu depunerea DUAE, să prezinte şi
acordul/acordurile de asociere semnat/semnate de către părţi, acesta/acestea urmând să fie legalizat/legalizate, doar în situaţia în
care oferta comună a acestora va fi declarată câştigătoare, înainte de data semnării contractului.
3.) b) Informaţii privind terţul susţinător (dacă este cazul).
Capacitatea tehnică şi/sau profesională a operatorului economic poate fi susţinută în conformitate cu art.182-183 din Legea
nr.98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. - Se va completa DUAE de către ofertant, în care se vor include informaţiile cu
privire la existenţa unei susţineri de terţa parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment
resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm ale terţului susţinător/angajamentele ferme ale terţilor susţinători
din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terţul/terţii
susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut,
corespunzător susţinerii acordate.

Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
-

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu
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IV.2) Informatii administrative
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 20.07.2018 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 20.11.2018
Durata in luni: 4

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.07.2018; Ora locala: 15:00
Locul:
In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3) Informatii suplimentare
Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si va indica, motivat, in cuprinsul acesteia
care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de
proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.

VI.4) Proceduri de contestare
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute de Legea nr.101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Biroul Juridic si Contencios
Adresa: Incinta Port nr.1, Cladirea ANR, et. IX; Localitatea: Constanta; Cod postal: 900900; Tara: Romania; Telefon: +40 241616624;
Fax: +40 02416161229; E-mail: rna@rna.ro; Adresa internet: (URL) www.rna.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.07.2018
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