REGULAMENT PENTRU INSCRIEREA SI TINEREA UNUI REGISTRU AL
FURNIZORILOR BIROULUI DIN BUCURESTI AL ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE
ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
PREAMBUL
In prezentul Regulament sunt rezumate procedurile de inscriere si de tinere a unui
Registru al Furnizorilor instituit la Biroul din Bucuresti al ICE-Agenzia. Acesta tine
cont de prevederile din liniile directoare nr 4 de aplicare a decretului legislativ nr.
50 din 18 aprilie 2016 aprobate de Autoritatea Nationala Anticoruptie din Italia prin
hotararea 1097 din 26 octombrie 2016 care se refera si la formarea si tinerea
listelor de operatori economici. (Decretul Legislativ nr. 50/2016 a transpus
Directiva 2014/24/EU privind achizitiile publice)
Avand in vedere calitatea de autoritate contractanta a ICE-Agenzia din Italia, Biroul din
Bucuresti al ICE -Agenzia are, la randul lui, obligatia de a actiona in relatiile contractuale si de a
lua masuri conforme cu statutul de autoritate de drept public a ICE-Agentia in sensul
Decretului legislativ nr. 50/2016 (Codul italian de achizitii publice). Prin urmare, Biroul din
Bucuresti are obligatia de a elabora si aplica la nivel local un regulament privind inscrierea
operatorilor economici interesati de a participa la procedura de selectie a furnizorilor care este
organizata periodic de Biroul sau din Bucuresti in vederea atribuirii anumitor contracte de
furnizare produse/prestare servicii/executie lucrari, guvernate de legea romana.
In considerarea faptului ca Biroul din Bucuresti al ICE-Agenzia nu este autoritate contractanta
in sensul legii romane, si prin urmare, nu aplica procedurile de achizitii publice prevazute de
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, prezentul Regulament are drept premisa
necesitatea implicarii si supravegherii de catre ICE-Agenzia din Italia a procedurilor de selectie
aplicate de Biroul din Bucuresti in vederea contractarii de furnizori pentru furnizarea de
produse, prestarea de servicii sau executarea de lucrari pe teritoriul Romaniei. Contractele
incheiate cu operatorii inscrisi in Registrul Furnizorilor, guvernate de legea romana, sunt
contracte de drept privat, incheiate in conditii de egalitate contractuala.
Art. 1 OPERATORII ECONOMICI CU DREPT DE INSCRIERE IN REGISTRUL
FURNZIORILOR
Orice operator economic - individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme
de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de selectie si incheiere a
contractelor cu Biroul din Bucuresti al ICE Agenzia - poate sa solicite inscrierea in Registrul
Furnizorilor.
Art 2 STRUCTURA REGISTRULUI DE FURNIZORI
Registrul Furnizorilor este divizat in 5 macro-sectiuni merceologice, care, la randul lor, sunt
grupate in categorii merceologice si sub-categorii de produse si servicii:
Macro-Sector A - Organizare targuri si expozitii
Macro- Sector B - Furnizare materiale birotica
Macro- Sector C - Mobilier si echipamente pentru birou
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Macro- Sector D - Lucrari si/sau intretinere
Macro- Sector E - Servicii si consultanta
Operatorii economici pot solicita inscrierea intr-un numar de maxim 2 macro-sectoare
merceologice dintre cele indicate mai sus, urmand ca numarul sectoarelor corespunzatoare categorii de interes sau subcategorii - sa nu fie mai mare de 5.
Orice sector/categorie merceologica pentru care operatorii economici solicita inscrierea trebuie
sa concorde cu activitatea principala a respectivei entitati, astfel cum aceasta reiese din
extrasele obtinute de la Oficiile Registrului Comertului competente.
Lista detaliata a subdiviziunii merceologice este disponibila pe site-ul biroului din Bucuresti al
ICE - Agenzia in anexa 1 in sectiunea dedicata inscrierii in Registrul Furnizorilor.
Biroul din Bucuresti al ICE-Agenzia isi rezerva dreptul de a primi cereri pentru
inscriere doar pentru bunurile si serviciile de care ar putea avea nevoie.
Art. 3 CONDITII PENTRU INSCRIERE
In vederea inregistrarii cererii de inscriere, operatorul economic trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
➢ sa fie inscris in Registrul Comertului pentru categoria de serviciu sau produs pentru care
solicita inscrierea ori sa fie inregistrat la organismele profesionale competente pentru
sectorul sau de activitate;
➢ sa fie inregistrat in VIES;
➢ nu trebuie sa se afle in niciuna dintre cauzele de excludere prevazute de art. 164 din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice1;
➢ trebuie sa respecte contractele colective de munca si acordurile aditionale la acestea;
➢ trebuie sa declare ca este competent profesional, are capacitatea economico-financiara si
tehnico-profesionala, astfel cum sunt indicate de art. 172 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice2;
1

In concret, autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica/acordului-cadru orice
operator economic cu privire la care a stabilit, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau a luat
cunostinta in orice alt mod ca a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre
urmatoarele infractiuni:
a. constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, sau de
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
b. infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie
prevazute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, sau de
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
c. infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 18^1 - 18^5 din Legea nr. 78/2000, sau de
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
d. acte de terorism, prevazute de art. 32 - 35 si art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea
terorismului, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e. spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si
pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, sau finantarea terorismului,
prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;
f.
traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
g. frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene din 27
noiembrie 1995.
2
Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica in cadrul procedurii de atribuire numai criterii de capacitate referitoare la
a)capacitatea de exercitare a activitatii profesionale; b)situatia economica si financiara; si c)capacitatea tehnica si profesionala.
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➢ nu trebuie sa se fi aflat in ultimii 3 (trei) ani in situatia de a se fi constatat in privinta sa
neindepliniri dovedite si serioase, precum si deficiente sau orice fel de lipsuri semnificative
in executarea contractelor incheiate cu Agenzia si care sa fi determinat rezilierea
contractului/contractelor incheiate cu aceasta sau revocarea deciziei de adjudecare a
contractului/contractelor;
N.B.: In cazul consortiilor/grupurilor de societati/asociatiilor in participatiune, cerintele de mai
sus trebuie sa fie intrunite atat de consortiu, cat si de fiecare dintre societatile membre ale
acestuia.
Art. 4 MODALITATEA DE INSCRIERE
Inscrierea in Registrul Furnizorilor se realizeaza intr-o prima etapa prin transmiterea unui email pe adresa bucarest@ice.it care sa contina urmatoarele documente:
- formularul de inscriere in Registrul Furnizorilor al Biroului din Bucuresti al ICE-Agenzia in
care sunt indicate:
o lista macro-sectoarelor, categoriilor merceologice si sub-categoriilor de produse si
servicii pentru care se solicita inscrierea;
o cifra de afaceri realizata in ultimii trei ani.
- certificat de inscriere in Registrul Comertului
- certificat de inregistrare fiscala;
- autocertificare comununitara / declaratia pe propria raspundere a operatorului economic DUAE (Document Unic de Achizitie European).
Pe pagina WEB dedicat Registrului Furnizorilor, operatorul economic va gasi:
1. prezentul Regulament;
2. trei formulare de inscriere in Registrul Furnizorilor (pentru societati, profesionisti si societati
de proiectare, constructie si amenajare standuri);
3. modelul de autocertificare comununitara/ declaratia pe propria raspundere a operatorului
economic - DUAE (Document Unic de Achizitie European);
4. lista categoriilor merceologice in cadrul carora este posibila inscrierea; este obligatorie
indicarea subcategoriilor de subcategoriilor de interes pentru respectivul operator
economic.
De asemenea, este prezentata lista operatorilor inscrisi in Registrul Furnizorilor.
Avand in vedere ca a fost elaborat de Comisia Europeana in legatura cu participarea la
proceduri de achizitii publice si nu pentru inscrierea in registre, liste de furnizori, modelul
indicat la punctul 34 de mai sus (DUAE) nu este aplicabil in integralitatea sa; astfel, prima
pagina, partea a II-a - punctele c si d, precum si partea IV nu trebuie completate.
In ceea ce priveste datele referitoare la cifra de afaceri, acestea se vor raporta la ultimii 3 (trei)
ani; aceasta perioada este aplicabila si cu privire la lucrari, produse realizate si servicii prestate.

Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune operatorilor economici alte cerinte de capacitate privind participarea la
procedura de atribuire fata de cele prevazute la alin. (1).
Autoritatea contractanta stabileste numai cerinte de participare care sunt necesare si adecvate pentru a se asigura ca un
candidat/ofertant are capacitatea juridica si financiara si competentele tehnice si profesionale pentru a executa contractul de
achizitie publica/acordul-cadru care urmeaza sa fie atribuit.
Toate cerintele privind capacitatea solicitate de autoritatea contractanta trebuie sa aiba legatura cu obiectul contractului de
achizitie publica/acordului-cadru si sa fie proportionale prin raportare la obiectul acestuia.
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In eventualitatea unor neclaritati in procesul de completare a datelor operatorilor economici,
poate fi trimis un mesaj la urmatoarea adresa de posta electronica: bucarest@ice.it.
Atat formularul de la punctul 2 cat si autodeclaratia indicata la punctul 3 (DUAE) vor fi tiparite,
completate, semnate de reprezentantul legal al operatorului economic si transmise prin
intermediul postei electronice la urmatoarea adresa: bucarest@ice.it , dupa cum urmeaza:
-

daca sunt semnate olograf, acestea vor fi scanate impreuna cu copia documentului ce arata
identitatea persoanei semnatare;
daca sunt semnate digital, acestea vor fi scanate fara a fi atasat documentul de identitate.

Suplimentar acestor autocertificari, trebuie atasata si documentatia restanta indicata in
urmatoarele articole 5 si 6.
Trimiterea documentelor nu se considera inscriere/inregistrare in Registrul Furnizorilor, urmand
ca operatorul economic sa primeasca din partea ICE-Agenzia confirmarea inscrierii/inregistrarii
prin intermediul postei electronice de indata ce documentatia transmisa a fost verificata de
catre Biroul de la Bucuresti al ICE-Agenzia.
Art. 5 DOCUMENTATIA SUPLIMENTARA SOLICITATA
PROFESIONISTI SI PENTRU SOCIETATI INDIVIDUALE

PENTRU

LIBER

Documentatia prevazuta la prezentul articol 5, astfel cum este evidentiat mai sus, trebuie
transmisa impreuna cu formularul de inscriere si modelul de autocertificare comununitara
(DUAE).
➢ cel putin doua scrisori de recomandare, obtinute in ultimii 3 (trei) ani, emise de autoritati
publice sau operatori privati pentru care solicitantul a executat lucrari, ori a prestat servicii
sau a furnizat produse de natura similara celor pentru care solicita inscrierea in Registrul
Furnizorilor;
➢ sau, alternativ celor doua scrisori de recomandare, solicitantul poate prezenta copii
conforme cu originalul a contractelor si facturilor aferente care sa nu fie datate cu mai mult
de 3 ani anterior datei depunerii cererii de inscriere.
➢ Curriculum vitae (doar in cazul liberilor profesionisti).
Contractarea de profesionisti care isi exercita profesia in forme autorizate de exercitare
individuala a acesteia (profesionisti care colaboreaza individual) este prevazuta doar in cazuri
specifice legate de natura serviciilor care trebuie prestate.
Art. 6 DOCUMENTATIA SPECIALA
Pentru sectorul merceologic A01 - “Amenajari targuri” (pentru care formularul de inscriere
contine si informatii tehnice referitoare la structura societara si la amenajarile realizate),
trebuie sa fie depuse urmatoarele documente:
1.

referintele privitoare le pregatirile/amenajarile de expozitii principale, realizate in ultimii 3
(trei) ani, o prezentare a tuturor documentelor tehnice ale amenajarilor celor mai
reprezentative, eventual insotite de documentatie fotografica (este recomandabila
indicarea unor informatii detaliate cu privire la cel putin o amenajare de stand expozitional
pentru fiecare zona geografica pentru care este solicitata inscrierea, insotita de indicarea
suprafetei utilizate, locul executiei si materialele utilizate: structura octanorm, stalp inalt,
4
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2.

lemn, etc.); atunci cand aceste documente sunt dificil de comunicat, vor putea fi transmise
prin comunicari multiple;
lista echipamentelor detinute, a fabricilor si a depozitelor.
Observatie - Introducerea in sectorul A01 se va realiza de catre biroul din Bucuresti al
ICE -Agenzia doar dupa evaluarea documentelor prevazute la punctele 1) si 2).
Urmare a acestei evaluari, vor fi identificati parametrii de inscriere cu privire la:
Suprafata (in m2)

Zona geografica

Materialele utilizate

In virtutea acestor elemente, operatorul economic/societatea inscrisa in Registrul Furnizorilor
va putea face obiectul selectiei in scopul invitarii la participarea procedurilor de selectie initiate
de ICE-Agenzia pentru realizarea de infrastructura si logistica pentru expozitii.
Art. 7 SOCIETATI STRAINE
Societatile cu sediu in Statele membre ale Uniunii Europene (altele decat Romania si Italia) sau
in State terte, semnatari ale acordurilor multilaterale sau bilaterale in domeniul achizitiilor
publice aplicabile unei entitati precum ICE-Agenzia, vor depune documente echivalente celor
solicitate societatilor de drept roman/italian, traduse in limba romana/italiana.
In cazul in care legislatia statului de origine a operatorului economic care solicita inscrierea in
Registrul Furnizorilor nu prevede emiterea unuia sau a mai multor documente dintre cele
indicate la articolele precedente, cerintele vor putea fi dovedite prin intermediul unei declaratii
date de operatorul interesat in fata autoritatii administrative competente sau a notarului ori a
oricarui organism profesional competent sa primeasca o astfel de declaratie in statul de origine
al operatorului sau in conformitate cu modalitatile practicate in respectivul stat.
Art. 8 DURATA ANALIZEI DOCUMENTATIEI
Documentatia depusa va fi analizata si evaluata in termen de 30 de zile de la data primirii si,
atunci cand aceasta este considerata a fi incompleta sau neconforma, operatorul economic va
primi o solicitare de clarificari/completare prin intermediul postei electronice.
Art. 9 VERIFICAREA CONDITIILOR CERUTE PRIN CONTROL PE ESANTION
Biroul din Bucuresti al ICE-Agenzia va efectua verificari corespunzatoare inclusiv pe esantion
ale veridicitatii declaratiilor emise de operatorul economic care solicita inscrierea.
In cazul in care, urmare a acestor verificari, reiese lipsa conformitatii cu cele declarate prin
documentele depuse in vederea inscrierii, respectivul operator economic va fi suspendat sau
exclus din Registrul Furnizorilor ori, in functie de gravitatea neconformitatii, Oficiul National de
Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si instantele de judecata competente vor fi sesizate.
Art. 10 OBLIGATIE DE INFORMARE SI ACTUALIZARE A DATELOR DE IDENTIFICARE
Operatorii economici inscrisi in Registrul Furnizorilor au obligatia de comunicare catre Biroul din
Bucuresti al ICE-Agenzia a oricarei modificari a datelor si informatiilor introduse in fisa lor de
date de identificare intr-un termen de 30 de zile de la data ivirii respectivelor modificari, sub
sanctiunea aplicarii prevederilor art. 13 si 14 de mai jos.
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Art. 11 ACTUALIZAREA PERIODICA A REGISTRULUI FURNIZORILOR
Actualizarea Registrului Furnizorilor constituit de Biroul din Bucuresti al ICE-Agenzia va avea loc
cel putin o data pe an.
Biroul din Bucuresti al ICE-Agenzia va solicita furnizorilor inscrisi sa actualizeze informatiile prin
transmiterea unui e-mail la adresa specificata in formularul de inscriere.
Furnizorul va trebui ca la data primirii respectivului e-mail, sa actualizeze toata documentatia
de inscriere. De asemenea, furnizorul va completa din nou si va retransmite modelul de
autocertificare comununitara (DUAE).
In ceea ce priveste modalitatile de transmitere, se aplica dispozitiile prevazute la art. 4.
Actualizarea va fi considerata completa exclusiv in urma parcurgerii acestei proceduri.
Lipsa unui raspuns la cererea de actualizare intr-un termen de 60 de zile nu va permite
selectionarea respectivului furnizor in procedurilor de selectie de furnizori organizate de catre
Biroul din Bucuresti al ICE-Agenzia.
De asemenea, Registrul Furnizorilor, precum si prezentul Regulament vor fi publicate pe site-ul
Biroului din Bucuresti al ICE-Agenzia https://www.ice.it/en/markets/romania/registrul-furnizorilor
Biroul din Bucuresti al ICE-Agenzia isi rezerva dreptul de a modifica si completa prezentul
Regulament ori de cate ori apreciaza ca este necesar si/sau oportun, in vederea unei bune
constituiri si gestionari a acestuia. Noile conditii produc efecte de la data publicarii lor. Orice
astfel de modificare sau completare va fi imediat publicata pe site-ul Biroului din Bucuresti al
ICE-Agenzia, urmand ca un mesaj sa fie transmis si la adresa de posta electronica indicata de
furnizorul inscris in Registru. In cazul in care orice furnizor inscris in Registrul Furnizorilor nu
este de acord cu noile conditii, acesta va avea posibilitatea de a solicita stergerea sa din
Registru.
Art. 12 EVALUAREA FURNIZORILOR INSCRISI
Furnizorii inscrisi in Registrul Furnizorilor carora le va fi incredintata furnizarea de bunuri,
prestarea de servicii sau realizarea de lucrari vor fi evaluati de catre Biroul din Bucuresti al ICEAgenzia.
Respectiva evaluare este exprimata in note de la 1 la 5 (1 foarte slab, 2 insuficient, 3 suficient,
4 bun, 5 foarte bun). Pentru fiecare tip de produs/serviciu/lucrare, sunt prevazute diverse
criterii de evaluare (nu doar de ordin tehnic, ci avand in vedere si timpii de predare,
conformitatea produsului/serviciului realizat, inconvenientele create in contextul executarii
contractului, nivelul de solutionare a problemelor).
In ipoteza in care un anume furnizor incheie mai mult de un contract cu biroul din Bucuresti al
ICE-Agenzia, acesta va fi evaluat pentru fiecare contract in parte, urmand ca asupra
rezultatului acestor evaluari sa fie calculata media.
La cererea expresa a operatorului economic, acesta va avea dreptul sa primeasca o copie a
fisei de evaluare in urma unei cereri transmise pe adresa: bucarest@ice.it.
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Art. 13 SUSPENDAREA INSCRIERII
In cazul in care furnizorul obtine, ca urmare a procedurii prevazute la art. 12 de mai sus, o
medie inferioara notei 3, inscrierea in Registrul Furnizorilor poate fi suspendata pentru o
perioada de cel putin 6 luni consecutive, fara sa depaseasca insa un an de zile.
Suspendarea poate fi dispusa si in cazul in care se constata orice omisiune de comunicare a
modificarilor referitoare la informatiile continute in formularul de inscriere cu datele de
identificare ale operatorului, daca furnizorul este implicat intr-o procedura judiciara si/sau
arbitrala cu ICE-Agenzia (pana la finalizarea acesteia), sau intarzie in livrarea
produselor/serviciilor/lucrarilor ori testele efectuate in ce priveste aceste produse/servicii/lucrari
sunt negative. De asemenea, in cazul in care furnizorul nu isi indeplineste oricare obligatie
prevazuta in contractul incredintat de ICE-Agenzia, in orice moment pe durata contractului,
inscrierea acestuia in registrul Furnizorilor poate fi suspendata.
Decizia de suspendare a inscrierii este adoptata de catre directorul Biroului din Bucuresti al
ICE-Agenzia si va putea fi revocata urmare a implinirii termenului indicat in continutul
dispozitiei ori atunci cand furnizorul transmite dovada ca nu mai sunt valabile motivele care au
determinat adoptarea deciziei de suspendare. In eventualitatea in care respectivele motive isi
mentin valabilitatea, atunci decizia de suspendare va deveni una de excludere a acelui furnizor.
Furnizorul va fi informat cu privire la suspendare prin intermediul postei electronice.
Art. 14 EXCLUDEREA
Excluderea din Registrul Furnizorilor este dispusa in cazul in care furnizorul se regaseste in una
din urmatoarele situatii:
1) nu a respectat oricare dintre obligatiile indicate la art. 3 din prezentul Regulament;
2) a obtinut evaluari care nu depasesc nota 3, cu privire la mai mult de o furnizare de produs/
prestare de serviciu;
3) a fost suspendat, iar acea suspendare nu a fost revocata conform art. 13 de mai sus sau au
fost emise pe numele sau cel putin 3 decizii de suspendare in ultimii 3 (trei) ani de zile;
4) a incalcat in mod repetat prevederile din contractul/contractele atribuite de ICE-Agenzia.
5) a exprimat in mod continuu lipsa de interes in ceea ce priveste contractarea cu ICEAgenzia: lipsa de raspuns la solicitarile/invitatiile de participare si de depunere a unei
oferte, comunicate de ICE-Agenzia sau absenta motivarii refuzului de a da curs la cel putin
3 astfel de solicitari transmise de ICE-Agenzia, de cel putin 2 ori intr-un an calendaristic;
6) nu a oferit niciun raspuns de cel putin 2 (doi) ani la cererea de actualizare anuala,
comunicata de ICE-Agenzia;
7) nu mai intruneste conditiile de acces ulterior inscrierii in Registrul Furnizorilor.
In urma constatarii situatiilor prevazute la pct. 1), 2), 3), si 4), Furnizorul va fi informat cu
privire la excludere prin intermediul postei electronice; ca urmare a stabilirii ipotezelor
mentionate la pct. 5 si 6, nu va fi transmisa nicio comunicare.
Decizia de excludere a furnizorului de la procedurile de selectie organizate de catre Biroul din
Bucuresti al ICE-Agenzia si de stergere din Registrul Furnizorilor a inscrierii corespunzatoare
este adoptata de catre directorul Biroului din Bucuresti al ICE-Agenzia.
In cazurile indicate la pct. 5 si 6 de mai sus, furnizorul exclus are posibilitatea de a
prezenta o cerere pentru o noua inscriere in Registrul Furnizorilor dupa trecerea
unui numar de 2 (doi) ani de la data emiterii deciziei de excludere.
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Art. 15 PARTICIPAREA LA PROCEDURILE DE SELECTIE A FURNIZORILOR–
ALEGEREA OPERATORILOR INSCRISI
In procedurile de selectie organizate in mod exclusiv de catre Biroul din Bucuresti al ICEAgenzia, furnizorii vor fi selectati dintre cei inscrisi in Registrul Furnizorilor. Atunci cand, din
orice considerente, ICE-Agenzia din Italia initiaza proceduri de selectie/atribuire de contracte in
conformitate cu Codul de achizitii public din Italia (urmand ca efectele acestor contracte sa
vizeze si Biroul din Bucuresti), furnizorii vor fi selectati dintre cei inscrisi in Registrul Furnizorilor
doar secundar, ICE-Agenzia avand obligatia sa verifice in preliminar existenta
produselor/serviciilor ce se intentioneaza a fi achizitionate prin intermediul Pietei electronice a
administratiei publice - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
In cadrul procesului de invitatie a furnizorilor de catre ICE-Agenzia (prin Biroul sau din
Bucuresti), aceasta se conformeaza indicatiilor continute in decretul legislativ nr. 50/2016
precum si liniilor directoare nr 4 ale Autoritatii Nationale Anticoruptie din Italia mentionat in
preambul.
ICE-Agenzia isi rezerva dreptul de a decide invitarea furnizorilor inscrisi in Registrul Furnizorilor
pe baza de evaluari care iau in considerare atat potentialul firmei, cat si rotatia invitatiilor intre
cei inscrisi in Registru pentru aceeasi categorie merceologica, precum si evaluarile indicate la
art. 12 de mai sus.
In
➢
➢
➢

ceea ce priveste rotatia, se vor lua in considerare urmatoarele:
numarul firmelor inscrise in categoria respectiva;
existenta altor contracte in derulare si calitatea prestatiilor deja efectuate;
principiul exceptionalitatii invitarii furnizorului care a participat / castigat o precedenta
selectie de oferte (cu relativele exceptii admisibile);
➢ lipsa de raspuns la invitatiile anterioare;
➢ in anumite cazuri, existenta unor cerinte particulare (tehnico-profesionale, financiareconomice).
In anumite situatii, este posibila recurgerea la tragerea la sorti sau parcurgerea numelor in
ordine alfabetica pe grupe de 10/15 operatori. In ipoteza recurgerii la tragerea la sorti a
numelor de furnizori, aceasta va fi efectuata in sedinta publica, a carui data de desfasurare va
fi anuntata in sectiunea ‘registrul furnizorilor/anunturi’, care se regaseste pe pagina de internet
https://www.ice.it/en/markets/romania/registrul-furnizorilor
Inscrierea in sine nu presupune in mod automat dreptul de a primi invitatii, ci
presupune in mod exclusiv manifestarea disponibilitatii respectivilor operatori economici de a fi
invitati la procedurile de selectie organizate exclusiv prin intermediul Biroului din Bucuresti.
Inscrierea in Registrul Furnizorilor nu stabileste vreo responsabilitate in sarcina Biroului din
Bucuresti ICE-Agenzia, fiind exclusa posibilitatea emiterii oricaror pretentii din partea
operatorilor inscrisi pe durata valabilitatii inscrierii acestora atunci cand ICE-Agenzia nu da curs
cererilor de oferta depuse de acestia sau solicitarilor de a participa la procedurile de selectie.
Art. 16 PRELUCRAREA DE DATE PERSONALE
Toate datele colectate de catre ICE-Agenzia in contextul aplicarii prezentului Regulament vor fi
prelucrate exclusiv in conformitate cu si in scopurile prevazute de legea aplicabila in domeniul
protectiei datelor cu caracter personal.
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Ori de cate ori continutul prezentului Regulament este incompatibil cu dispozitii legislative sau
de reglementare care apar ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului, sau de la care nu se
poate deroga, respectivele dispozitii sunt de drept substituite, modificate, abrogate sau
anulate.
In scopul inscrierii in Registrul Furnizorilor, precum si al selectiei acestora pentru incheierea de
contracte de furnizare produse, prestare servicii sau executare lucrari, ICE-Agenzia si/sau
Biroul din Bucuresti al ICE-Agenzia, poate colecta, folosi, structura, transfera, stoca sau
procesa in alt mod in calitate de operator, informatii furnizate de catre furnizorii inscrisi in
Registrul Furnizorilor sau a operatorilor economici care isi manifesta intentia de inscriere prin
transmiterea unei cereri in acest sens.
ICE-Agenzia si/sau Biroul din Bucuresti al ICE-Agenzia, se obliga sa asigure si sa proceseze
datele cu caracter personal si informatiile aferente exclusiv in vederea efectuarii inscrierii in
Registrul Furnizorilor si ulterioarei gestinari a acestuia (actualizare, modificare), in conformitate
cu legile aplicabile, in special Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice
in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si orice alte acte normative emise
in scopul aplicarii si/sau implementarii Regulamentului 679. Datele cu caracter personal la care
vor avea acces ICE-Agenzia si/sau Biroul din Bucuresti al ICE-Agenzia, inclusiv prin angajatii,
asistentii sau colaboratorii sai, astfel cum sunt acestea definite in Regulamentul 679, sunt
considerate confidentiale si vor fi tratate in consecinta.
ICE-Agenzia si/sau prin Biroul din Bucuresti al ICE-Agenzia, se obliga sa aplice masuri tehnice
si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii
accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si
impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala, precum si sa asigure securitatea,
confidentialitatea, disponibilitatea si integritatea datelor cu caracter personal, in conformitate
cu oricare si toate obligatiile care ii incumba conform Regulamentului 679/2016.
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