
Centrală termică (inclusiv montaj)- sediul ANR central -1
buc- lot 2

Anunt de participare simplificat
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
AUTORITATEA NAVALA ROMANA 
Cod de identificare fiscala: 11055818; Adresa: Strada: INCINTA PORT, nr. 1; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod
postal:  900900;  Tara:  Romania;  Persoana de contact:  Raluca  Alina  Musat;  Telefon:  +40 372419810;  Fax:  +40 241616229;  E-mail:
rmusat@rna.ro; Adresa internet: (URL) www.portal.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
Centrală termică (inclusiv montaj)- sediul ANR central -1 buc- lot 2
Numar referinta: Centrale termice 2020

 
II.1.2) Cod CPV principal
39715000-7 Dispozitive de incalzire a apei si incalzire centrala; echipament pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Produsul pe care Autoritatea contractanta dorește să îl achiziționeze constă într-o centrala termica pe gaz (inclusiv
montajul) care este alcătuita din 3 cazane inclusiv accesorii, conform  specificațiilor tehnice, pe care furnizorul se obligă prin contract
să le furnizeze, sa le monteze, sa le autorizeze si sa le pună în funcțiune.
Ofertele vor conține si  contravaloarea proiectului,  obținerea avizelor si aprobărilor necesare realizării  obiectivului precum si
demontarea/dezafectarea cat si transportul echipamentelor existente in camera centralei termice. Achiziționarea centralei termice
pe gaz compusa din 3 cazane si accesorii a fost determinată de necesitatea înlocuirii celor 3 cazane marca Viessmann – RONDOMAT
RL 427 an fabricatie 1999, care sunt uzate din punct de vedere tehnic si care presupun costuri ridicate în exploatare.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 365059; 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
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Cod CPV principal: 39715000-7 Dispozitive de incalzire a apei si incalzire centrala; echipament pentru instalatii de apa si canalizare
(Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
Sediu ANR central, Constanta, Incinta Port ,nr.1Sediu ANR central, Constanta, Incinta Port ,nr.1

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Centrală termică (inclusiv montaj)- sediul ANR central -1 buc- lot 2

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

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: 
Cerinţa 1: Ofertantul / asociatul/ terţul  susţinător / subcontractantul nu trebuie să se regaseasca  în situaţiile prevăzute la art. 164,
165, 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Încadrarea în situaţia prevăzută la art.164, 165, 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
 
Modalitatea prin care poate fi  demonstrată îndeplinirea cerinţelor:  se va completa DUAE de către ofertanţii  (inclusiv pentru
asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) 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 fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul general consolidat al statului.
b. Certificatul de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local.
c. Cazierul judiciar al operatorului economic şi 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, aşa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.
Documentele justificative (certificatele fiscale) actualizate prin care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare în conformitate
cu informaţiile cuprinse în DUAE, trebuie să ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA ȘI VOR FI
VALABILE LA MOMENTUL PREZENTĂRII.
 
NOTA 1: Operatorii economici vor prezenta documente prin care să demonstreze faptul că pot beneficia de derogările prevăzute la
art. 165, alin. 2 şi art. 166 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
NOTA 2: In cazul în care în ţara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute
mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va accepta
o declarație pe propria răspundere sau, daca în tara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria
răspundere,  o declaraţie autentică dată în faţa unui  notar,  a unei  autorități  administrative sau judiciare sau a unei  asociaţii
profesionale care are competenţe în acest sens. Documentele se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba
română.
NOTA 3: Daca există incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul să solicite
informaţii direct de la autorităţile competente.
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Cerinţa 2: Evitarea conflictului de interese. Ofertantul /ofertantul asociat/subcontractantul/ terţul susţinător nu trebuie sa se
regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa Formular nr. 6 - Declarație privind neîncadrarea în
prevederile art. 59-60 din Legea nr 98/2016 privind achiziţiile publice (evitarea conflictului de interese) ce va fi prezentată de toţi
participanţii (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/ terţ susţinător) odată cu depunerea DUAE. 
 
Persoanele ce deţin funcții de decizie în cadrul autorităţii contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea
procedurii de atribuire sunt următoarele:
1.   DUMITRACHE Cosmin-Laurențiu - Director General
2.   CALBOREANU Tiberiu- Constantin- Director General Adjunct
3.   CĂLINȚARU Cristina - Director Direcția Economică
4.   MUȘAT Raluca-Alina - Șef Serviciul Investitii- Achizitii Publice, Administrativ
5.   GLODEANU Aura- Serviciul Investitii- Achizitii Publice, Administrativ
6.   DUDU Nicolae- Director  Directia Juridică, Reglementări și Resurse Umane
7.   VASILESCU-NAIDEN Gabriela-Andreea - Șef Serviciu Juridic și Contencios
8.   TĂBĂCARU Daniela - Serviciul Juridic şi Contencios
9.   CHIRIAC Alexandra- Serviciul Juridic şi Contencios
10.   PAPP Roxana-Oana - Șef Serviciu Financiar, Bugete, Tarife, CFP
11.   URSACHE Gilda-Veronica - Șef Birou Contabilitate
12.   VĂDUVA Ion - Serviciul Investitii- Achizitii Publice, Administrativ
13.   FLOREA Georgiana - Serviciul Investitii- Achizitii Publice, Administrativ
14.   DUDU Ana Cornelia - Serviciul Investitii- Achizitii Publice, Administrativ
15.   DOBRE Iulian - Serviciul Comunicații Navale
Cerinţa: Operatorul economic trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că
operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum și faptul că are
capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului, respectiv că desfăşoară autorizat activitatea/activităţile
supusă/supuse prezentei proceduri.
Modalitatea  prin  care  poate  fi  demonstrată  îndeplinirea  cerinței:  se  va  completa  DUAE de către  ofertanţii  (inclusiv  pentru
asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis
de ONRC sau în cazul ofertanților străini documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate la solicitarea
autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe primul loc al clasamentului intermediar întocmit la finalizarea evaluării
ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire.
Obiectul principal al  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 fundamentală în contextul în care un operator economic ce nu are în obiectul de activitate
autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului contractului nu se poate angaja din punct de vedere legal în derularea
şi gestionarea acestuia.
Precizări:
- în cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare membru al asocierii trebuie să depună documentele necesare pentru demonstrarea
faptului că este autorizat să desfăşoare partea sa din contract în vederea participării la procedura de atribuire a contractului; cerinta
se aplică şi pentru subcontractanţi şi/sau terţi susţinători care completează informaţiile aferente situaţiei lor la nivelul DUAE distinct;
- informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării lor.
- în cazul persoanelor juridice străine se solicită documente echivalente emise în conformitate cu legislaţia ţării de rezidenţă a
operatorului economic, însoţite de traducerea acestora în limba română.

 
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.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Lista principalelor livrări de produse similare efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea
valorilor,  datelor  şi  a  beneficiarilor  publici  sau privaţi,  la  care  se  vor  atașa  parți  relevante din  contract/procese-verbale  de
recepţie/procese verbale de punere în funcțiune/recomandări/certificări/alte documente care sa ateste livrarea produselor similare
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contractului.
Ofertantul trebuie să demonstreze că a livrat,  montat și pus în funcțiune în ultimii 3 ani produse similare cu cele supuse procedurii
de atribuire la nivelul unuia sau mai multor contracte.  Prin produse similare se înţelege livrare, montare  si punere în funcțiune a
sistemelor de încălzire.
Ultimii 3 ani se calculează prin raportare la termenul limită pentru depunerea ofertelor cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii
ANAP nr. 2/2017 (art.13). Se vor lua în considerare numai produsele livrare, montare  si punere în funcțiune a sistemelor de încălzire
în acest interval pentru care se poate face dovada recepţionării. - Modalitate de indeplinire :
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (la
nivelul DUAE se vor preciza informatii 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 produse: executarea de livrări de tipul specificat
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (parți relevante din contract/procese-
verbale de recepţie/procese-verbale de punere in functiune/recomandări/certificări/alte documente care sa ateste livrarea de
produse similare contractului), urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul
I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
2.) Proportia de subcontractare
Cerința 1:  Informaţii privind subcontractanții/asociaţii – dacă este cazul
Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze.
În cazul în care ofertantul are subcontractanți,  la nivelul DUAE, va declara partea/părțile din contract pe care urmează să le
subcontracteze, precum și datele de identificare ale subcontractanților propuși. De asemenea, ofertantul va transmite informații și
documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși, cu privire la partea/părțile din
contract pe care aceștia urmează să o/le îndeplinească efectiv. În cazul în care din informațiile și documentele prezentate potrivit
prevederilor de mai sus nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică și profesională necesară pentru partea/părțile
din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, autoritatea contractantă respinge subcontractantul propus și
solicită ofertantului/candidatului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea
tehnică și profesională necesară pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv.
Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă comună, atunci îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și
profesională se demonstrează potrivit dispozițiilor art.185 din Legea 98/2016. În cazul în care doi sau mai mulți operatori economici
se vor asocia cu scopul de a depune ofertă comună, se va prezenta Acordul de asociere semnat de către părți, acesta urmând să fie
legalizat, doar în situația în care oferta comună a acestora va fi declarată câștigătoare, înainte de data semnării contractului.
Ofertanții vor depune, odată cu DUAE, dacă este cazul, următoarele documente: Centralizator cu asociații și subcontractanții
(Formular nr. 2); Acordul de asociere (Formular nr. 3) şi/sau Acordul de subcontractare (Formular nr. 4). Nedepunerea acestora odată
cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertenţe de formă ale informațiilor cuprinse în
secţiunile  DUAE,  atât  ale  ofertantului,  cât  şi  ale  subcontractantului,  acest  lucru fiind necesar  pentru a asigura desfăşurarea
corespunzătoare a procedurii de atribuire.
 
Cerinţa 2: Informaţii privind terţul susţinător – dacă este cazul
Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținuta în conformitate cu art.182-183 din Legea nr.
98/2016. - Modalitate de indeplinire Cerinta 1:
Se va completa DUAE de către subcontractanții/ asociații participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Se solicită tuturor ofertanților, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte și acordul de asociere și/sau acordul de subcontractare.
Documentele  justificative  care  probează  cele  asumate  în  angajamente/acorduri  vor  fi  prezentate,  la  solicitarea  autorității
contractante doar de către ofertantul clasat pe primul loc al clasamentului intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor,
după aplicarea criteriului de atribuire.
 
Modalitate de indeplinire Cerinta 2:
Se va completa DUAE de către ofertant, în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv
măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul
ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători (Formular nr. 5 – Angajament privind susţinerea tehnică -
experiență similară a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) din care trebuie să rezulte modul efectiv în care
terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind
nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate.
Documentele justificative solicitate în susţinerea îndeplinirii  acestei  cerinţe urmează a fi  prezentate,  la solicitarea autorității
contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc al clasamentului intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor,
după aplicarea criteriului de atribuire.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
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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

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 24.08.2020 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: 24.12.2020
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.08.2020; 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
              1. Termenul limită până la care se pot solicita clarificări de către operatorii economici interesați de accesul la procedura de
atribuire – 9 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar şi complet tuturor
solicitărilor de clarificări/informaţiilor suplimentare - în a 5-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari se
vor adresa cf. art. 160 din Legea 98/2016 si vor fi postate in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „ Intrebari” din cadrul procedurii, iar
raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de
comunicare decat cea stabilita in prezenta documentatie de atribuire.
 
2. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau
obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
 
3. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu acelasi pret: În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe
primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă
propunere financiară are preţul cel mai scăzut.
 
4. Durata contractului este de 60 zile lucratoare  de la data semnării contractului de achiziție publică de către ambele părți. Aceasta
perioada nu include perioada necesara obținerii avizelor/acordurilor.
 
5. Informatii privind modul de completarea/depunerea formularului DUAE. Potrivit prev. notificării ANAP nr. 245/01.09.2016 op. ec. au
OBLIGATIVITATEA depunerii DUAE odată cu oferta, sub sancțiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabilă, conform art.137 alin (2)
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lit. b) din Norme metod. aprobate prin HG 395/2016 cu modif. şi compl. ult.. Potrivit prev.art.193 din Legea 98/2016, 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 , în
conf.cu informațiile cuprinse în DUAE, potrivit art.
196 alin.  2 din Legea nr.  98/2016. 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  se  va  depune,  după  caz,  și  de  către
subcontractant/asociat. DUAE este configurat direct în SEAP la documentația de atribuire, fiind generat automat de SEAP fișierul în format
.xml . DUAE se va completa si depune obligatoriu de fiecare ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, in parte - daca este cazul.
Operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes,
DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat în secțiunea dedicată
acestuia. De asemenea, răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod
direct, după autentificare, de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru
cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, FIECARE OPERATOR ECONOMIC SE VA AUTENTIFICA ÎN SISTEM și va
accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării duae în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat,
subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la duae să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.
 
6. Pentru informaţii suplimentare privind depunerea în format electronic a ofertelor în SEAP, ofertanţii se pot adresa la Agenţia pentru
Agenda Digitală a României (AADR), tel. 021/303.29.97, fax: 021/305.28.99, e-mail: contact@aadr.ro

 
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 art.  8 alin.1)  lit.  a)  din Legea nr.101/2016 cu modificările şi
completările ulterioare.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Serviciul Juridic si Contencios 
Adresa: Incinta Port Constanţa nr. 1, clădire ANR, etaj IX; Localitatea: Constanta; Cod postal: 900900; Tara: Romania; Telefon: +40
372419815; Fax: -E-mail: rna@rna.ro; Adresa internet: (URL) www.rna.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2020
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