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ANUNȚ CONSULTAREA  PIEȚEI 

 

 

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, Școala Națională de Grefieri, autoritate contractantă, 

intenționează să achiziționeze în anul 2020 servicii hoteliere (cazare, pensiune completă, săli de 

conferințe, etc) necesare desfășurării acțiunilor de formare cuprinse în Programul de formare a 

personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea. 

În acest scop, SNG, organizează în data de 27.06.2019, orele 12.00, la sediul instituției din 

bulevardul Regina Elisabeta, nr.53, sector 5, București, sala 3 – etaj 4, persoană de contact : Viorica 

ȚUȚUI, o consultare publică a pieței  în  vederea pregătirii  pentru anul 2020 a achiziției serviciilor 

hoteliere (cazare, pensiune completă, săli de conferințe, etc). 

 

 

Obiectul consultării pieței: 

Valoarea estimată a achiziției serviciilor hoteliere (cazare, pensiune completă, săli de conferințe, etc). 

 

Descrierea necesității obiective de natură financiară ce caracterizează nevoia autorității 

contractante în raport cu care se organizează respectiva consultare: 

 

Școala Națională de Grefieri este instituția publică care realizează atât pregătirea profesională inițială 

a viitorilor grefieri, cât și pregătirea continua (perfecționarea grefierilor și a celorlalte categorii de 

personal auxiliar de specialitate care funcționează în instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă 

acestea), având următoarele obiective: 

- formarea și dezvoltarea motivațiilor și a atitudinilor necesare exercitării profesiei de grefieri; 

- însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor necesare îndeplinirii atribuțiilor specific, 

astfel cum sunt reglementate în legislația actuală, dar și în perspectiva evoluției acestei 

profesii. 

 

Astfel: 

- ținând cont de noile prevederi legislative privind actualizarea prețurilor, respectiv art. 12 din 

Legea 98/2016, cu completările și modificările ulterioare:” Valoarea estimată a achiziţiei se 

determină înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi este valabilă la momentul iniţierii 

procedurii de atribuire” coroborat cu art. 2, alin 5, lit c) din HG 395/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, conform căruia în funcție de natura și complexitatea necesităților 
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identificate, compartimentul intern specializat transmite informații cu privire la prețul unitar/ 

total actualizat , în urma unei cercetări a pieței sau pe bază istorică; 

- pentru realizarea unei estimări corecte a prețului serviciilor, în baza unor informații reale și 

actuale, obținute de la operatorii economici care activează în domeniu, 

 

SNG dorește să realizeze un proces de consultare a pieței, în vederea obținerii informațiilor necesare 

autorității contractante pentru a estima cât mai corect și aproape de nivelul pieței de profil, prețul 

serviciilor. 

 

Aspectele supuse consultării: 

 

Procesul de consultarea pieței se va desfășura pentru stabilirea unei potențiale soluții financiare în 

vederea estimării bugetului necesar pentru inițierea în anul 2020 a serviciilor hoteliere (cazare, 

pensiune completă, săli de conferințe, etc). 

La momentul efectuării acestei prospecţii de piaţă, vă rugăm să aveţi în vedere că într-un an 

calendaristic, se organizează, în medie, 65-70 de acţiuni de formare, cu o durată medie de 3 zile, iar 

condiţiile minime generale sunt următoarele: 

- unitățile să fie unități hoteliere care au o clasificare de 3 stele; 

- să ofere cazare şi pensiune completă pentru participanţi (cazare în camere duble pentru 

minimum 25 de cursanţi, cazare în camere single pentru coordonatorii de seminar şi formatori, 

mic-dejun, prânz şi cină); 

- să pună la dispoziţia Şcolii săli de seminar dotate cu suport flip-chart, video-proiector şi 

ecran pentru video-proiector. 

 

 

Desfășurarea consultării pieței: 

În cadrul consultării, SNG invită operatorii economici interesați la sediul instituției din 

București, bulevardul Regina Elisabeta, nr.53, sector 5, în vederea utilizării sau implementării 

soluțiilor financiare primite, cu condiția ca utilizarea sau implementarea acestor soluții să nu aibă ca 

efect denaturarea concurenței și/sau încălcarea principiilor nediscriminării și transparenței. 

  

                                                                          Aviz consultativ 

                                                                           DIRECTOR DEFA 
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