
HOTĂRÂRE DE GUVERN 

 

privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de 

achiziții centralizată pentru achiziția centralizată, pentru Inspectoratul General de 

Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, de elicoptere și simulatoare de zbor necesare 

gestionării situațiilor de urgență  

 

Având în vedere  prevederile art. 41 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată și al art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 - Se desemnează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, denumit în continuare 

IGSU, ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de elicoptere ușoare, medii și 

grele, precum și de simulatoare de zbor, pentru Inspectoratul General de Aviație al Ministerului 

Afacerilor Interne, necesare pregătirii și executării misiunilor operative în situații de urgență. 

 

Art. 2 (1) IGSU încheie acorduri-cadru pentru aparatele de zbor și de instruire prevăzute la art.1. 

(2) În cuprinsul anunțurilor de participare publicate în cadrul procedurilor de atribuire a acordurilor-

cadru, organizate de către IGSU, se prevede și Inspectoratul General de Aviație al Ministerului 

Afacerilor Interne, denumit în continuare IGAv, ca autoritate contractantă pentru încheierea 

contractelor subsecvente.  

 

Art. 3 - Necesarul de elicoptere și simulatoare de zbor, pe tipuri și cantități se întocmește de IGSU și 

IGAV, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în acord cu 

documentele strategice aplicabile Ministerului Afacerilor Interne în domeniul aerian și al gestionării 

situațiilor de urgență. 

 

Art. 4 - (1) Caietele de sarcini, inclusiv specificațiile tehnice aferente procedurilor de achiziție, se 

elaborează de către o comisie mixtă având în componență reprezentanți ai IGSU, IGAv și 

Departamentului pentru Situații de Urgență, denumit în continuare DSU. 

(2) IGAv este abilitat să stabilească prețul unitar estimat pentru fiecare tip de elicopter și simulator de 

zbor care face obiectul achiziției în sistem centralizat. 

(3) Răspunsurile la solicitările de clarificări care vizează documentația de atribuire se formulează de 

către unitatea de achiziții publice centralizată, în baza argumentelor tehnice formulate în scris de către 

reprezentanții:  



a) DSU, pentru partea medicală din compunerea elicopterelor; 

b) IGAv, pentru partea tehnică din compunerea elicopterelor și simulatoarelor de zbor. 

 (4) În procesul de evaluare a ofertelor, pe lângă Comisia de evaluare stabilită potrivit dispozițiilor 

legale din domeniul achizițiilor publice, vor fi desemnați experți cooptați din cadrul DSU în 

condițiile art. 126 alin. (3) și ale art. 128 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și 

completările ulterioare. 
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