
    
 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 
Autoritatea Naţională pentru Turism organizează selecţie de oferte în vederea atribuirii 

contractului de prestări servicii  privind Organizarea unei vizite educationale si de informare 

pentru 60 lideri de opinie: specialisti in domeniul turismului medical, reprezentanti ai 

companiilor de asigurari medicale din strainatate, jurnalisti, reprezentanti ai mediului 

academic international, privind turismul de sanatate, in perioada 19-23 martie 2014. 

Vă rugăm să ne transmiteţi, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Turism din str. Bd. 

Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, până în data de 14.03.2014, orele 10:00, oferta 

firmei dumneavoastră pentru serviciile aferente organizării vizitei de documentare, prezentate 

detaliat în caietul de sarcini.  

Oferta va fi depusă în plic sigilat, cu ştampila ofertantului şi cu menţiunea „A nu se 

deschide înainte de data 14.03.2014, orele 11:00”. 

  Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut în condiţiile respectării prevederilor 

caietului de sarcini.  

Comisia de selecţie se va întruni în data de 14.03.2014, orele 11:00, pentru stabilirea 

ofertei câştigătoare, rezultatul urmând a fi comunicat în scris, prin fax. 

Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractului de prestări servicii având ca 

obiect Organizarea unei vizite educationale si de informare pentru 60 lideri de opinie: 

specialisti in domeniul turismului medical, reprezentanti ai companiilor de asigurari 

medicale din strainatate, jurnalisti, reprezentanti ai mediului academic international, privind 

turismul de sanatate, in perioada 19-23 martie 2014 se pot depune în termen de 2 zile 

începând cu ziua următoare comunicării rezultatului procedurii, la sediul autorității 

contractante şi se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 3 

zile lucrătoare de la înregistrarea acestora. (pentru procedurile de atribuire a contractelor de 

servicii a caror valoare estimata este sub pragul prevazut la art. 57 alin. (2) din ordonanta). 

Persoana de contact – doamna Elena Crețu, telefon: 0372/144.083, e-mail: 

achizitii@mturism.ro.  

 

 

Cu stimă,  

 

PREȘEDINTE 

 

Răzvan FILIPESCU 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL ECONOMIEI 

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM 
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