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Achizitor: Asociaţia Română pentru Transparenţă | 
Transparency International Romania 

Titlul proiectelor cu finanţare europeană: Formare pentru magistraţii români în dreptul 
european al concurenţei / Romanian judges - 
skills for EU competitionlaw 

Nr. Contractului de finanţare cu beneficiari 
multipli: 

HT.3183/SI2.597841 Training of National 
JudgesProgramme 

Calitatea achizitorului în cadrul proiectelor: Beneficiar 

1. INFORMAŢII GENERALE 
Formularele prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire trebuie completate în mod corespunzător. 
Formularele, declaraţiile şi certificatele prevăzute trebuie semnate ştampilate, dacă nu se specifică altfel, 
de persoanele sau instituţiile autorizate. 

1.1 Achizitor 

Denumire: Asociaţia Română pentru Transparenţă | Transparency International Romania 

Adresa: Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 21, etaj 2, sector 1 

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 010044 Ţara: Romania 

Punct de contact: Asociaţia Română pentru Transparenţă | Transparency International Romania- 
Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 21, etaj 2, sector 1 

Persoana de contact: Iuliana Coşpănaru Telefon: 021317 71 70  

E-mail: office@transparency.org.ro Fax: 0213177172            

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.transparency.org.ro 

Sursele de finanțare a contractului de furnizare care urmează sa fie atribuit: 

Notă: 

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale şi particulare care 

guvernează acest contract ca singură bază a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt 

condiţiile de vânzare ale ofertantului. Ofertanţii au obligaţia de a analiza cu atenţie Documentaţia 

de atribuire şi să pregătească oferta conform tuturor instrucţiunilor, formularelor, prevederilor 

contractuale şi specificaţiilor tehnice conţinute de prezenta documentaţie. Eşecul de a depune o 

ofertă care să conţină toate informaţiile cerute în termenul prevăzut va duce la respingerea 

ofertei. Nu se va ţine cont de nicio exprimare a unei rezerve în oferta cu privire la Documentaţia de 

atribuire. Orice exprimare a unei astfel de rezerve poate duce la respingerea imediată a ofertei, 

fără a se efectua evaluarea acesteia. Niciun cost suportat de operatorul economic pentru 

pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către 

operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.  

http://cfcu.mfinante.ro/
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Contractul de finanţare cu beneficiari multiplinr.HT.3183/SI2.597841, proiect „Formare pentru 
magistraţii români în dreptul european al concurenţei / Romanian judges - skills for EU 
competition law”, Programul de training al judecătorilor naţionali, finanţat de către Comisia Europeană 
– DG Concurenţă. 

 
1.2. Calendarul procedurii de atribuire 

 DATA ORA
1
 LOCAŢIA 

Data de publicare a anunţului pe internet 02.05.2012 N/A www.transparency.org.ro 

Termen limită de solicitare a clarificărilor 
de la achizitor

2
 

11.05.2012 17:00 Sediul achizitorului 

Termen limită de transmitere a 
clarificărilor de către achizitor 

12.05.2012 10:00 Comunicare prin fax/ poştă 
electronică la datele contact 
înscrise în documentaţia de 
participare 

Termen limită de depunere a ofertelor 13.05.2012 14:00 Sediul achizitorului 

Data şedinţei de deschidere a ofertelor
3
 13.05.2012 15:00 Sediul achizitorului 

Data finalizării evaluării ofertelor
4
 16.05.2012 12:00 Sediul achizitorului 

Informarea ofertanţilor cu privire la 
rezultatul procedurii de atribuire 

16.05.2012 15:00 Comunicare prin fax/ poştă 
electronică la datele contact 
înscrise în documentaţia de 
participare 

Termen limită pentru depunerea 
contestaţiilor 

17.05.2012 17:00 Sediul achizitorului 

Termen limită pentru răspuns la 
contestaţii 

18.05.2012 10:00 Sediul achizitorului 

Semnarea contractului  18.05.2012 12:00 Sediul achizitorului 

Orice ofertă primită după data şi ora limită de depunere a ofertelor sau la altă adresă decât cea 
stabilită în Anunţul de participare vor fi respinse. Potenţialii ofertanţi au obligaţia de a urmări 
website-ul www.transparency.org.ro până la data de deschidere a ofertelor. 

                                                           
1
 Ora locală a Achizitorului. 

2
 Solicitările de clarificare se transmit înainte de data si ora specificate în tabel, astfel: 

a. pe fax (+4021 317 71 72 sau 

b. prin postă, la adresa mai sus menţionată, sau 

c. la secretariatul Autorităţii Contractante (între orele 9.00 si 17.00 de luni până vineri) sau  

scanate pe e-mail: office@transparency.org.ro 

Solicitarea de clarificări va respecta formatul prezentat în Secţiunea III. 

Se interzice oricărui operator economic să stabilească întâlniri individuale cu autoritatea contractantă în scopul de a 

obţine avantaje în legătură cu acest contract pe perioada procedurii de atribuire. 
3
 Pe lângă comisia de evaluare, pot să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor maximum câte 2 reprezentanţi 

împuterniciţi pentru fiecare dintre operatorii economici / grupul de operatori economici care au depus oferte pentru 

proiect sau alte persoane nominalizate de către Achizitor. 
4
Data este estimativă. 

http://www.transparency.org.ro/
http://www.transparency.org.ro/
mailto:office@transparency.org.ro


    

 
 
 
 European Commission 

 DG Competition 
 

 
 
1.3. Informaţii şi clarificări 

Informaţii şi/ sau clarificări pot fi obţinute la: Fax: 021 317.71.72 (între orele 9.00 – 17.00 de luni 
până vineri); 

E-mail: office@transparency.org.ro 

Solicitarea de clarificări va avea menționat: 

 numele proiectului, 

 codul de referinţă al procedurii de selecţie 
pentru proiectul respectiv, 

 numele persoanei/persoanelor de contact 
din Fişa de date şi în invitaţia de participare, 

 numele ofertantului. 

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: conform punct 1.2. 

Solicitările de clarificări se vor înainta urmând modelul din Formularul nr. 10 – Solicitare de 
clarificări 

Toate clarificările aferente proiectului vor fi postate la adresa de internet www.transpareny.org.ro 

Orice operator economic care încearcă să stabilească întâlniri individuale cu achizitorul în 
legătură cu acest proiect pe perioada procedurii de atribuire a contractului poate fi exclus din 
procedură. 

1.4. Căi de atac 

Achizitorul îşi oferă disponibilitatea de a rezolva eventualele contestaţii ale operatorului 

economic, conform calendarului propus la punctul 1.2.  

 
1.5. Sursa de finanţare 

Sursa de finanţare a contractului ce urmează a fi 
atribuit: 

Acest contract este finanţat prin Programul de 
training al judecătorilor naţionali, finanţat de către 
Comisia Europeană – DG Concurenţă şi este 
implementat şi cofinanţat de către Asociaţia 
Română pentru Transparenţă | Transparency 
International Romania, în parteneriat cu Asociaţia 
Magistraţilor din România. 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare: 

 DA x   NU □ 

Dacă DA, faceţi referire la proiect/program 

Programul de training al judecătorilor naţionali, 
finanţat de către Comisia Europeană – DG 
Concurenţă 

 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
2.1. Descriere 

2.1.1. Denumire contract de achiziţie publică:  

mailto:office@transparency.org.ro
http://www.transpareny.org.ro/
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Încheierea unui Acord cadru/ Contract privind achiziţia de Servicii de cazare la hotel Cod CPV 
55110000-4, Servicii de restaurant şi de servire a mâncării Cod CPV 55300000-3 şi Servicii de reuniuni 
si conferințe organizate la hotel Cod CPV 55120000-7,necesare pentru implementarea activităţilor 
proiectului „Formare pentru magistraţii români în dreptul european al concurenţei / Romanian 
judges - skills for EU competition law”. 

2.1.2. Tip contract şi locul de livrare sau prestare  
 

(a) Lucrări                  (b) Produse           (c) Servicii         X 

Execuţie □ 
Proiectare şi execuţie □ 
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de autoritate 
contractantă □  

Cumpărare                 □              
Leasing                      □         
Închiriere                    □  
Cumpărare în rate      □ 
 

Categoria serviciului 
2A  □ 
2B  X 
 
 

Principala locaţie a lucrării  
 

Principalul loc de livrare: 
 
 

Principalul loc de prestare: 
Bucureşti şi la nivel naţional 

Cod CPV:   Cod CPV 55110000-4 
Cod CPV 55300000-3 
Cod CPV 55120000-7 

2.1.3. Procedura se finalizează conform condiţiilor stabilite în prezenta documentaţie prin: 
 
Contract de achiziţie publică       □  
sau 
Încheierea unui acord - cadru     □  

 

 

2.1.4. Informaţii privind acordul-cadru: 
Acordul cadru se va încheia cu maximum 1 operator economic, pentru fiecare lot in parte pentru 1 luna 
sau pentru toate loturile, pentru o perioadă de 5 de luni, respectiv pentru perioada de organizare a 
cursurilor derulate în cadrul proiectului şi numai în limita nevoilor specifice bunei organizări a acestora. 
Întreaga cantitate solicitata prin caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte/împreună va fi prestată in 
transe pe durata contractului subsecvent in baza comenzilor lansate de beneficiar în locaţiile ofertate de 
către operator/operatori,acestea trebuind trebuie să corespundă criteriilor caietelor de sarcini aferente 
fiecărui lot. 

2.1.5.Divizare pe loturi:  da  x nu □  

Ofertele se depun pe: un singur lot  x sau toate loturile  x 

Alte informaţii referitoare la loturi: 

 Acordul-cadru reprezintă înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităţi 
contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărui scop este stabilirea 
elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi 
atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile 
avute în vedere. 

 Operatorul economic căruia achizitorul îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract 
subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări din propria culpa, va suferi 
consecinţele prevăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligaţiilor în sarcina sa.  

 Atribuirea contractelor subsecvente se va face pentru fiecare transa pana la 30.09.2012-
perioada de valabilitate a acordului cadru,  in funcție de disponibilitățile bugetare alocate. 
Achizitorul va atribui contractele de achiziție publica subsecvente acordului cadru, fără reluarea 
competiției, operatorului economic desemnat câştigător pe un lot sau pentru toate loturile, in 
baza criteriului stabilit in documentația de atribuire, respectiv: prețul cel mai mic .  

 Operatorul economic desemnat câştigător al unui singur lot, va încheia un Contract de 
achiziţie publică cu achizitorul doar pentru lotul câştigat şi NU un Acord-cadru, acesta putând 
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fi încheiat numai în situaţia în care un ofertant este declarat câştigător pentru două sau mai 
multe loturi.  

 
 
Calendarul estimativ al aplicării procedurii (încheierii acordului cadru sau contractului de 
achiziţie):  
 

– Încheiere acord cadru/contract de achiziţie – mai 2012 / iunie 2012 / septembrie 2012 
– Finalizare acord cadru/contract de achiziţie – septembrie 2012 

 
Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: contract subsecvent/contract de 
achiziţie(25-26-27 mai 2012) – Lot 1 locaţia or. Târgu-Jiu; contract subsecvent/contract de achiziţie (8-
9-10 iunie 2012) – Lot 2 locaţia or. Constanţa, şi contract subsecvent/contract de achiziţie (21-22-23 
septembrie 2012) – Lot 3 locaţia or. Sibiu.  

2.1.6. Ofertele alternative sunt acceptate: da □  nu x 

 
 
2.3. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI 

2.3.1. Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz): 

- îndeplinirea obiectului contractelor subsecvente se va face conform 
prevederilor caietului de sarcini; 

- termen de plată: maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării facturii la 
beneficiar; 

- serviciile/produsele vor fi însoţite de toate /facilităţile /dotările /accesoriile 
necesare funcţionării lor chiar dacă prin caietul de sarcini s-a omis solicitarea lor 
explicită. 

DA X NU □ 

2.3.2. Contract rezervat DA □ NU X 

2.3.3. Altele. Împărţire în loturi (precizări privind loturile) 

Lotul 1 - Servicii de cazare la hotel,  Servicii de restaurant şi de servire a 
mâncării, Servicii de reuniuni si conferințe organizate la hotel – oraş Târgu-Jiu 
(perioada 25-26-27 mai 2012) 

 
Lotul 2 - Servicii de cazare la hotel,  Servicii de restaurant şi de servire a 
mâncării, Servicii de reuniuni si conferințe organizate la hotel – oraş Constanţa 
(8-9-10 iunie 2012) 

 
Lotul 3 - Servicii de cazare la hotel,  Servicii de restaurant şi de servire a 
mâncării, Servicii de reuniuni si conferințe organizate la hotel – oraş Sibiu (21-
22-23 septembrie 2012)  

DA X NU □ 

 

2.4. Valoarea estimată Acord-cadru (inclusiv contractele subsecvente încheiate pe loturi) sau 
Contract achiziţie publică încheiat separat doar pentru un singur lot  

Valoare estimată Lotul 1 –Loc Târgu-Jiu –Servicii de cazare la hotel, Servicii 
de restaurant şi de servire a mâncării,  Servicii de reuniuni si conferințe 
organizate la hotel,fără TVA (Curs valutar estimat la data lansării 1 Euro = 4.4 

5.800 EURO 

25.520 RON 
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RON) 

Valoare estimată Lotul 2 –Loc Constanţa –Servicii de cazare la hotel,  Servicii 
de restaurant şi de servire a mâncării,  Servicii de reuniuni si conferințe 
organizate la hotel, fără TVA (Curs valutar estimat la data lansării 1 Euro = 4.4 
RON)  

5.800 EURO 

25.520  RON 

Valoare estimată Lotul 3 –Loc – Sibiu –Servicii de cazare la hotel,  Servicii de 
restaurant şi de servire a mâncării,  Servicii de reuniuni si conferințe organizate 
la hotel, fără TVA (Curs valutar estimat la data lansării 1 Euro = 4.4 RON)  

5.800 EURO 

25.520  RON 

Valoare totală estimată loturi fără TVA (Curs valutar estimat la data 
lansării 1 Euro = 4.4 RON)  

17.400 EURO 

76.560 RON 

 
3. PROCEDURA DE ATRIBUIRE  

3.1. Procedura selectată 
 

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: achiziţie directă 
prin prospectare de piaţă. 
 

3.2. Legislaţia aplicată - O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, publicată în M.O. al României, 
Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 
- H.G. nr. 925/19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 
din O.U.G. nr. 34/2006;  
 
Pentru situaţiile neacoperite de prezenta Documentaţie de Atribuire se 
aplică legislaţia în vigoare a României (vezi www.anrmap.ro ) 

 
4. PREZENTAREA OFERTEI  

4.1. Limba de redactare a 
ofertei 

Limba română 

4.2. Moneda în care este 
exprimat preţul contractului 

RON 

4.3. Perioada de valabilitate a 
ofertei 

Perioada de valabilitate a ofertei: 

 160 de zile de la data deschiderii ofertelor, pentru ofertele 
depuse pentru toate loturile 
 

 90 de zile pentru ofertele depuse doar pentru un singur lot. 

4.4. Modul de prezentare a 
propunerii tehnice 

Oferta are caracter ferm si obligatoriu pe toată perioada de 
valabilitate, si trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de 
către ofertant sau de către persoana împuternicită legal de către 
acesta. 
 
Propunerea tehnică va fi întocmită în corespondenţă cu 
specificaţiile tehnice din Caietul de sarcini, însoţită de o detaliere a 

http://www.anrmap.ro/
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produselor/serviciilor oferite pentru fiecare lot în parte astfel încât să 
permită comisiei de evaluare verificarea corespondenţei cu cerinţele 
din caietul de sarcini, punct cu punct pentru fiecare lot în parte. 

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a 
tuturor cerințelor / obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini 
(Formularul 6). 

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind obligatorii dar minimale. 
În acest sens, orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la 
prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai 
în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui 
nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.  

Propunerea tehnică constă în: 

1. O descriere detaliată a bunurilor/serviciilor oferite în conformitate 
cu Caietul de sarcini, folosind formatele prezentate în Anexele din 
Caietul de sarcini pentru fiecare lot în parte. 

Bunurile/serviciile livrate trebuie să respecte fiecare cerinţa a 
specificaţiilor tehnice cerute în Anexe si să fie prezentate in formatul 
cerut de Caietul de sarcini.  

2. Se va face dovada conformităţii produselor/serviciilor care 
urmează să fie furnizate şi a serviciilor care urmează să fie prestate, 
cu cerinţele Caietului de sarcini.  

În acest scop, propunerea tehnică va conţine un comentariu, articol 
cu articol, a specificaţiilor conţinute în Caietul de sarcini, prin care să 
se demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile 
respective. 

4.5. Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

Propunerea financiară: va fi elaborată astfel încât aceasta să 
furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, precum şi la 
alte condiţii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de 
furnizare, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare în 
materia achiziţiilor publice. 

Oferta financiară trebuie să fie prezentată în LEI (fără TVA) şi 
trebuie să includă: 

1. Formularul de ofertă – Formular nr. 3; 
 

2. Centralizarea preţurilor (defalcarea pe preţuri unitare) – 
Formularul nr. 5. 
 

3. Plăţile se vor face în lei conform prevederilor legale în 
vigoare. Nici o plată nu va fi făcută pentru articolele pentru 
care nu s-a pus preţ unitar. Aceste articole vor fi acoperite 
de valoarea totală a ofertei financiare, livrarea acestora fiind 
obligatorie. 

4.6. Garanţia pentru participare 
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Se solicită 

DA □                                 NU x 

4.7. Modul de prezentare a ofertei 

4.7.1. Condiţii generale 

 

 

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul 
achizitorului, direct sau prin poştă. 

Data limită pentru depunerea ofertei: 13.05.2012, ora 14.00, sediul 
Asociaţiei Române pentru Transparenţă | Transparency International 
Romania, Bd. Nicolae Bălcescu, Nr. 21, etaj 2, Sector 1, Bucureşti – 
Secretariat. 

Ofertele trebuie depuse  până la termenul limită specificat în Invitaţia de 

Participare: 

 prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (serviciu 
poştal) către Achizitor; 
 

 prin fax la numărul: 021/317.71.72 
 

 prin poştă electronică la: office@transparency.org.ro 

SAU  

 livrate personal la sediul  Achizitorului, Transparency 

International Romania, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010044, 

Etajul 2 – Secretariat, pe baza unei Scrisori de înaintare  - 

completată conform Formularului 1, semnată şi datată. Oferta va 

fi însoţită de următoarele documente: 

1) Scrisoarea de înaintare (Formularul 1); 

2) Împuternicire de participare la ședința de deschidere împreună cu o 
copie după Cartea de Identitate a persoanei care reprezintă ofertantul. 
Numărul de participanți din partea aceluiași ofertant nu poate fi mai mare 
de 2. 

Notă: Operatorul economic trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta 
să fie primită şi înregistrată de către autoritatea contractantă până la data 
şi ora limită de depunere a ofertelor, aşa cum va fi evidenţiată aceasta în 
cadrul invitaţiei de participare. Riscurile depunerii/transmiterii ofertei, 
inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic. Ofertele 
depuse la o altă adresă decât cea stabilită în cadrul documentaţiei de 
atribuire sau după expirarea datei pentru depunere se returnează 
nedeschise. 

4.7.2. Prezentarea ofertei Oferta va trebui sa conţină: 

1. documentele de calificare şi selecție iniţiale. 

- Opisul conţinând documentele depuse; 

mailto:office@transparency.org.ro
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- Scrisoare de înaintare – Formularul nr. 1 
- Declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic şi 
neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 şi art. 181 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 – Formularul nr. 2; 
- Formular de ofertă – Formularul nr. 3; 
- Centralizator de preţuri – Formular nr. 4. 
- Împuternicire legală – semnată de către administrator, sau un alt 
document legal echivalent, în cazul în care semnatarul ofertei este 
altcineva decât administratorul firmei (original/traducere autorizată si 
legalizată). Prin împuternicire se va autoriza semnatarul ofertei să 
angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului. 

2. propunerea tehnică. 

3. propunerea financiară. 

Întreaga oferta va fi semnată şi stampilată de către persoana autorizată şi 
numerotată crescător de la prima până la ultima pagină. 

În cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate în 
acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate 
conform prevederilor legale. 

Orice ştersătură, adăugare sau interliniere este validă doar dacă este 
vizată de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze 
oferta.  

!!! Următoarele documente vor trebui prezentate de către 
ofertantul/ofertanţii declaraţi câştigători în faza de contractare: 

 Declaraţie de integritate – Formularul nr. 5; 

 Declaraţie conformitate cu caietul de sarcini – Formularul nr. 
6 

 Informaţii Generale – Formularul nr. 7; 

 Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în 
ultimii 3 ani – Formular nr. 8; 

 Declaraţie subcontractanţi, Formular nr. 9; 

 Autorizație eliberată de Direcția Sanitar Veterinară 

 Autorizație eliberată de Direcția de Sănătate Publică 

 Certificat de clasificare 3 *** sau echivalent 

 Brevet de turism 

 Certificat constatator valabil eliberat de Registrul Comerțului 

din care să reiasă că societatea comercială are obiect de 

activitate autorizat conform Cod CAEN serviciile ofertate. 

 Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor de plata 

taxelor, impozitelor şi altor creanţe bugetare emise de către ANAF. 

 Certificat constatator privind îndeplinirea obligaţiilor de plata 

taxelor, impozitelor si altor creanţe bugetare emise de către 

autoritatea administraţiei publice locale competentă. 
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4.7.3. 
Modificarea/retragerea 
ofertei 

 

 

 

Orice operator economic are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage 
oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei si 
numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.  

Pentru a fi considerate părţi ale ofertei deja depuse, modificările trebuie 
prezentate în conformitate cu prevederile de mai sus, cu amendamentul că 
pe plicul exterior se va marca în mod obligatoriu si inscripţia 
"MODIFICĂRI".  

Operatorul economic nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica 
oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub 
sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea 
contractului. 

4.7.5. Oferte întârziate şi/ 
sau depuse greşit 

Oferta care este depusă/transmisă la o alta adresă a Achizitorului decât 
cea stabilita în anunțul de participare ori care este primită de către 
Achizitor după expirarea datei limită pentru depunere se returnează 
nedeschisă. 

4.7.6. Costul asociat 
elaborării şi prezentării 
ofertei 

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării 
ofertei sale, precum şi documentelor care o însoţesc, iar Achizitorul nu va 
fi responsabil sau răspunzător pentru costurile respective. 

4.7.7. Deschiderea 
ofertelor 

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 13.05.2012, ora 15:00, la sediul 
autorităţii contractante – Asociaţia Română pentru Transparenţă | 
Transparency International Romania, cu sediul în Bd. Nicolae Bălcescu, 
nr. 21, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010044, Etajul 2 – Sala de 
conferinţe. 

Şedinţa de deschidere se va finaliza printr-un proces-verbal, semnat de 
membrii comisiei de evaluare, (de experţii cooptaţi, după caz) şi de 
reprezentanţii operatorilor economici. Procesul-verbal va consemna modul 
de desfăşurare a şedinţei de deschidere, aspectele formale constatate la 
deschiderea ofertelor preliminare. 

4.8. Informaţii cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare 

Preţul cel mai scăzut                                    x 

Cea mai avantajoasă ofertă economică        □ 

Factor de evaluare Pondere Algoritm de calcul 

1. Preţul ofertei fără TVA 100% Punctaj financiar = preț minim X ponderea factorului de 
evaluare “prețul ofertei”/preț ofertat, în care: 

- Preț minim este prețul cel mai scăzut din ofertele considerate 
admisibile şi conforme din punct de vedere tehnic 

- Preț ofertă este preţul ofertei evaluate 

Atenţie: 

Ofertele care prezintă o valoare mai mare decât valoarea 
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estimată a contractului vor fi descalificate. 

PRECIZĂRI 1) În cazul în care comisia de evaluare constată că unul sau mai mulţi 
ofertanţi a/au omis să prezinte anumite documente solicitate, comisia va 
solicita candidaţilor/ofertanţilor completarea documentelor care lipsesc. 

2) De asemenea, comisia va stabili care sunt clarificările şi completările 
formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, 
precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor. 

3) În cazul în care ofertanţii nu transmit în perioada precizată de comisia 
de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate, sau în cazul în care 
explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta se va 
considera neconformă. 

4) În cazul în care ofertantul modifică, prin răspunsurile pe care le prezintă, 
conţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă. 

5) În cazul în care ofertantul modifică, prin răspunsurile pe care le prezintă, 
conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă. 

5. Criterii de calificare şi/ sau selecţie 

Participarea la procedură Participarea la procedura de atribuire este permisă tuturor operatorilor 
economici. 

Atenţie:  

- Ofertanţii trebuie să furnizeze informaţiile cerute folosind Formularele  şi Modelele din Documentaţia de 
atribuire şi să ataşeze documentele relevante;  

- documentele emise în altă limbă decât româna trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba 
română;   

- toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg; 

- nu se folosesc nume şi semnături prescurtate;   

- documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri/ consorţiu; 

- toate documentele solicitate trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor;  

- documentele emise de autorităţile competente vor fi prezentate în original sau copie legalizată;  

- în cazul persoanelor juridice, fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei și 
ștampilat. 

Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă, este necesar să prezinte Achizitorului o Scrisoare 
de Autorizare în original pentru persoana ce va reprezenta consorţiul/grupul de operatori economici. 
Documentul va avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg. 
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5.1. Situaţia personală a 
ofertantului – Cerinţe 
obligatorii 

 

5.1.1. Declaraţie privind 
situaţia personală a 
operatorului economic 

Solicitat x    Nesolicitat □ 

Se va completa şi prezenta Declaraţia privind situaţia personală a 
operatorului economic conform căreia Ofertantul nu se încadrează în 
situaţiile enumerate la art. 180 şi 181 din O.U.G. nr. 34/2006 
(Formularul nr. 2). În cazul unei asocieri de operatori economici, 
cerinţa se aplică pentru toţi membrii asocierii. Încadrarea în situaţia 
prevăzută la art. 180 şi art. 181 din OUG nr.34/2006 atrage 
excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică.  

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit 
ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus 
(declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic), sau 
respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 
180 şi 181, autoritatea contractantă acceptă o declaraţie pe propria 
răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale 
referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică 
dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare 
sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. 

5.1.2. Documente 
constatatoare privind 
îndeplinirea cerinţelor de la 
punctul 5.1.1 şi care 
dovedesc forma de 
înregistrare 

Solicitat x     Nesolicitat □ 

1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă tribunalul teritorial, care să cuprindă toate datele înregistrate în 
Registrul Comerţului referitoare la ofertant –copie legalizată/conformă 
cu originalul;Operatorul economic trebuie să aibă înscris în certificat 
codurile CAEN corespunzătoare  obiectului achiziţiei publice. 

2. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă tribunalul teritorial/autorizaţie 
funcţionare/altele echivalente, valabil la data deschiderii ofertelor –  în 
copie legalizată/conformă cu originalul;  

3. Persoane juridice/fizice străine - Documente care dovedesc o 
formă de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere 
profesional, conform celor stabilite prin actele normative din ţara de 
origine, însoţite de traducerea legalizată, în limba română, a acestora. 

5.1.3. Declaraţie de integritate 

Solicitat x Nesolicitat □ 

Operatorul economic să nu fi încercat să influenţeze aplicarea 
procedurii de atribuire. Formularul nr. 5.  

5.1.4. Fişa de informaţii 
generale 

 

Solicitat x Nesolicitat 

Fişa de informații generale (Formular 7) trebuie să cuprindă şi 
declarația privind cifra medie anuală de afaceri pe ultimii trei ani (2009 
- 2011), în măsura în care informațiile respective sunt disponibile. 

În cazul în care operatorul economic a fost înființat sau şi-a început 
activitatea comercială la o dată mai recentă termenului stabilit, acesta 
va completa Fişa de informații generale cu date despre cifra medie de 
afaceri corespunzătoare perioadei de la înființare şi până în 2010. 

Atenţie: 

Documentele emise de autoritățile competente vor fi valabile la data solicitării acestora de către 
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Achizitor.  

În cazul ofertanților (persoane fizice sau juridice) de alta naționalitate decât cea română, documentele 
vor fi transmise în limba de origine, însoțite de o traducere legalizata a acestora în limba româna. 

Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg al persoanei 
semnatare. 

Daca exista incertitudini referitoare la situația unui operator economic, autoritatea contractantă are 
dreptul să solicite informaţii direct de la autorităţile competente. 

5.2. Situaţia economico-financiară  

Informaţii privind situaţia 
economico-financiară 
(condiţii minime cumulative 
de calificare) 

 

Solicitat x Nesolicitat □ 

 

1. Rezultatul exerciţiului financiar pe anul 2011: 

Se va prezenta Bilanţ contabil vizat si înregistrat de organele 
competente / raport de audit extern / raport de cenzori pe ultimii 3 ani. 

2. Să nu aibă debite restante la bugetul de stat, al asigurărilor 
sociale şi la bugetele locale.  

Se va prezenta balanţa de verificare de la 31.12.2011.  

Toate documentele se vor depune/transmite electronic în copie, 
semnate, ştampilate şi cu specificaţia conform cu originalul. În 
caz de asociere este condiţie obligatorie pentru fiecare agent 
economic în parte.  

5.3. Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Lista principalelor livrări în 
ultimii 3 ani 

Solicitat x    Nesolicitat  

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori 
economici împreună) trebuie să demonstreze experiența în 
finalizarea, în ultimii 3 ani (calculați de la data limită de depunere a 
ofertei), a 1 - 3 contracte în domeniul pentru care depune o ofertă, 
respectiv pentru lotul/loturile pentru care depune o ofertă (Formularul 
8). 

Recomandări de la beneficiari 

Solicitat x    Nesolicitat 

Recomandări (sau certificate constatatoare) din partea altor 
beneficiari care să ateste seriozitatea şi capacitatea ofertantului în 
îndeplinirea obligaţiilor contractuale pentru lotul/loturile ofertate, 
original sau copie semnată şi ştampilată pentru conformitate cu 
originalul.  

6. Condiţii specifice 

6.1. Informaţii privind 
subcontractanţi asociaţi 

Solicitat x          Nesolicitat □ 

Se vor prezenta în faza de contractare: 

1. Lista cuprinzând asociații si subcontractanții (Formularul 9) 
Declarație privind lista asociaților si a subcontractanților), completata 
de liderul Asocierii indiferent daca are sau nu subcontractanți. În 
situația în care nu folosește subcontractanți, ofertantul va face 
mențiunea „NU ESTE CAZUL” în tabelul inclus în formular. 

2.  Acord sau o scrisoare preliminara de asociere - Oferta trebuie sa 
cuprindă un acord sau o scrisoare preliminara de asociere în care sa 
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se menționeze ca toți asociații își asuma răspunderea colectiva si 
solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociației este 
împuternicit sa se oblige si sa primească instrucțiuni în numele tuturor 
asociaților si este răspunzător în nume propriu si în numele Asocierii 
pentru îndeplinirea contractului. Înțelegerea trebuie sa stipuleze de 
asemenea ca toți asociații din Asociere sunt obligați sa rămână în 
Asociație pe întreaga durata a contractului. 

7. Criterii de atribuire 

7.1. Criterii de atribuire Preţul cel mai scăzut 

7.2. Evaluarea îndeplinirii 
criteriilor de calificare şi 
selecţie 

Se va face conform cerințelor prezentei documentații de atribuire. 

7.3. Evaluarea propunerii 
tehnice 

Se va face conform cerințelor minime din Caietul de sarcini aferent 
fiecărui lot si a prezentei documentații de atribuire. 

7.4. Evaluarea propunerii 
financiare 

Orice erori aritmetice vor fi corectate potrivit legislației în vigoare. 

7.5. Desemnarea ofertei 
câștigătoare 

Oferta care conține cea mai scăzută propunere financiara (excluzând 
valoarea TVA), conform condiţiilor stabilite (la sediul achizitorului), 
dintre cele considerate admise din punct de vedere al criteriilor de 
calificare, cât si din punct de vedere tehnic si financiar, va fi 
desemnata oferta câștigătoare. 

7.6. Informare ofertanţi Achizitorul va informa ofertanții cu privire la rezultatul aplicării 
procedurii de atribuire. 

Anunţul de atribuire / rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică, va fi publicat la adresa de internet: 
www.transparency.org.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.transparency.org.ro/
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Secţiunea II 
CAIET DE SARCINI 
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INFORMAŢII GENERALE 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie 
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul 
de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind 
minimale 

Achizitorul 

Transparency International Romania | Asociaţia Română pentru Transparenţă. 

Adresa: Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 21, et. 2, Sector 1, Bucureşti, cod 010044 – ROMANIA. 

Transparency International Romania | Asociaţia Română pentru Transparenţă este o organizaţie 
neguvernamentală, fondată în 1999 de un grup de cetăţeni şi organizaţii preocupate de problema 
corupţiei în România. În cursul aceluiaşi an Asociaţia Română pentru Transparenţă a fost acreditată 
drept filială naţională a reţelei internaţionale Transparency International, coaliţia globala de luptă 
împotriva corupţiei.  

Parte a unei mişcări globale de luptă împotriva corupţiei, TI Romania îşi desfăşoară şi astăzi 
activitatea pe baza aceloraşi principii pe care s-a construit: transparenţă, responsabilitate şi 
răspundere, integritate, solidaritate, curaj, dreptate şi democraţie. 

In cadrul programelor sale, Asociaţia Română pentru Transparenţă | Transparency International 
România derulează proiecte pentru urmărirea atingerii misiunii organizaţionale şi a obiectivelor propuse.  
 
Obiectivele contractului 

Obiectivul specific al contractului constă în achiziţionarea de servicii de cazare la hotel,servicii de 
restaurant şi de servire a mâncării, servicii de reuniuni si conferințe organizate la hotel necesare 
implementării proiectului “Formare pentru magistraţii români în dreptul european al 
concurenţei”finanţat de către Comisia Europeană – DG Concurenţă, derulat de către Asociaţia Română 
pentru Transparenţă în parteneriat cu Asociaţia Magistraţilor din România, în perioada 2011-2013 

 

Specificaţii tehnice – LOT 1 – Târgu-Jiu - Servicii de cazare la hotel, Servicii de restaurant şi de 
servire a mâncării, Servicii de reuniuni si conferințe organizate la hotel 

Ofertanții vor trebui sa oferteze servicii care să îndeplinească următoarele specificații tehnice: 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
bunuri şi 
servicii  

U.M. Cantitate Specificaţii tehnice 

1 Servicii de 
cazare la 
hotel 

Pers 
/noapte  
/sesiune 

Min. 18 pers – Max. 27 
pers./sesiune X 3 
Nopţi = 54 de nopţi de 
cazare pentru 18 pers. 
cu posibilitatea de 
creştere la 27 = 81 de 
nopţi 

Cazare şi mic dejun pentru min. 18 persoane 
în regim de cameră single în hotel cu regim de 
3 stele sau echivalent; Numărul de persoane 
ce vor fi cazate poate crește până la 27. 
Perioada de cazare este 25 – 26 – 27 mai 
2012.  
 
 

2 Servicii de 
restaurant 
şi de 

Pers 
/zi  
/sesiune 

Min. 18 pers – Max. 27 
pers./sesiune X 3 Zile 
= 54 de meniuri pentru 

- masa de prânz (3 mese/3zile) în zilele de 
desfăşurare a cursurilor. 
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servire a 
mâncării 

18 pers. cu posibilitatea 
de creştere la 27 = 81 
de meniuri  - MASA DE 
PRÂNZ 
 
Min. 18 pers – Max. 27 
pers./sesiune X 3 Zile 
= 54 de meniuri pentru 
18 pers. cu posibilitatea 
de creştere la 27 = 81 
de meniuri - CINA 
 

- la propunerea tehnică se va anexa meniul, 
iar în centralizatorul de preţuri se va trece 
tariful/porţie; Perioada este 25 – 26 – 27 mai 
2012. 
 
- cina (3 mese/3zile) în zilele de desfăşurare a 
cursurilor. 
 
- la propunerea tehnică se va anexa meniul, 
iar în centralizatorul de preţuri se va trece 
tariful/porţie; Perioada este 25 – 26 – 27 mai 
2012. 
 

3 Servicii de 
restaurant 
şi de 
servire a 
mâncării 
 
pauza de 
cafea 
pentru 2 
zile. 

Pers 
/zi  
/sesiune  

Min. 18 pers – Max. 27 
pers./sesiune X 3 Zile 
= 108 porţii/pauza de 
cafea pentru 18 pers. 
cu posibilitatea de 
creştere la 27 = 162 de 
porţii/pauza de cafea 

- pauză de cafea de dimineaţă (2 pauze), în 
zilele de 
desfăşurare a cursurilor 
 
- la propunerea tehnică se va anexa meniul, 
iar în centralizatorul de preţuri se va trece 
tariful/ porţie 
Perioada este 25 – 26 – 27 mai 2012. 
 

4 
 
 
 
 

Servicii de 
reuniuni si 
conferințe 
organizate 
la hotel 
 
Sală de 
curs 

Buc. 1 - la acelaşi hotel, având capacitate de 30 de 
persoane; 
- dotările incluse : ecran videoproiector, flip-
chart pe stativ cu hârtie și  markere, laptop, 
videoproiector cu posibilitate de conectare la 
laptop, masa videoproiector, instalaţie de 
sonorizare, aer condiționat, acces la internet, 
scaune pe numărul participanților; 
- forma de aşezare în sala a participanților – 
„sală de clasă” sau „teatru” sau „U” shape 
- posibilitatea de împărţire a sălii în două săli 
de workshop, cu perete mobil 
- locul unde se vor desfăşura activităţile să fie 
dotat cu spațiu pentru pauza de cafea, cu 
garderobă, spațiu și mobilier pt. secretariat, 
loc pt. depozitarea și distribuirea materialelor 
promoționale, în fața sălii de conferințe. 
Perioada este 25 – 26 – 27 mai 2012. 

 
 

Specificaţii tehnice – LOT 2 – Constanţa 

Ofertanții vor trebui sa oferteze servicii care să îndeplinească următoarele specificații tehnice: 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
bunuri şi 
servicii  

U.M. Cantitate Specificaţii tehnice 

1 Servicii de 
cazare la 
hotel 

Pers 
/noapte  
/sesiune 

Min. 18 pers – Max. 27 
pers./sesiune X 3 
Nopţi = 54 de nopţi de 
cazare pentru 18 pers. 
cu posibilitatea de 

Cazare şi mic dejun pentru min. 18 persoane 
în regim de cameră single în hotel cu regim de 
3 stele sau echivalent; Numărul de persoane 
ce vor fi cazate poate crește până la 27. 
Perioada de cazare este 8 – 9 – 10 iunie 
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creştere la 27 = 81 de 
nopţi 

2012.  
 
 

2 Servicii de 
restaurant 
şi de 
servire a 
mâncării 

Pers 
/zi  
/sesiune 

Min. 18 pers – Max. 27 
pers./sesiune X 3 Zile 
= 54 de meniuri pentru 
18 pers. cu posibilitatea 
de creştere la 27 = 81 
de meniuri  - MASA DE 
PRÂNZ 
 
Min. 18 pers – Max. 27 
pers./sesiune X 3 Zile 
= 54 de meniuri pentru 
18 pers. cu posibilitatea 
de creştere la 27 = 81 
de meniuri - CINA 
 

- masa de prânz (3 mese/3zile) în zilele de 
desfăşurare a cursurilor. 
 
- la propunerea tehnică se va anexa meniul, 
iar în centralizatorul de preţuri se va trece 
tariful/porţie; Perioada este 8 – 9 – 10 iunie 
2012. 
 
- cina (3 mese/3zile) în zilele de desfăşurare a 
cursurilor. 
 
- la propunerea tehnică se va anexa meniul, 
iar în centralizatorul de preţuri se va trece 
tariful/porţie; Perioada este 8 – 9 – 10 iunie 
2012. 
 

3 Servicii de 
restaurant 
şi de 
servire a 
mâncării 
 
pauza de 
cafea 
pentru 2 
zile. 

Pers 
/zi  
/sesiune  

Min. 18 pers – Max. 27 
pers./sesiune X 3 Zile 
= 108 porţii/pauza de 
cafea pentru 18 pers. 
cu posibilitatea de 
creştere la 27 = 162 de 
porţii/pauza de cafea 

- pauză de cafea de dimineaţă (2 pauze), în 
zilele de 
desfăşurare a cursurilor 
 
- la propunerea tehnică se va anexa meniul, 
iar în centralizatorul de preţuri se va trece 
tariful/ porţie 
Perioada este 8 – 9 – 10 iunie 2012. 
 

4 
 
 
 
 

Servicii de 
reuniuni si 
conferințe 
organizate 
la hotel 
 
Sală de 
curs 

Buc. 1 - la acelaşi hotel, având capacitate de 30 de 
persoane; 
- dotările incluse : ecran videoproiector, flip-
chart pe stativ cu hârtie și  markere, laptop, 
videoproiector cu posibilitate de conectare la 
laptop, masa videoproiector, instalaţie de 
sonorizare, aer condiționat, acces la internet, 
scaune pe numărul participanților; 
- forma de aşezare în sala a participanților – 
„sală de clasă” sau „teatru” sau „U” shape 
- posibilitatea de împărţire a sălii în două săli 
de workshop, cu perete mobil 
- locul unde se vor desfăşura activităţile să fie 
dotat cu spațiu pentru pauza de cafea, cu 
garderobă, spațiu și mobilier pt. secretariat, 
loc pt. depozitarea și distribuirea materialelor 
promoționale, în fața sălii de conferințe. 
Perioada este 8 – 9 – 10 iunie 2012. 

 
 

Specificaţii tehnice – LOT 3 – Sibiu 

Ofertanții vor trebui sa oferteze servicii care să îndeplinească următoarele specificații tehnice: 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
bunuri şi 

U.M. Cantitate Specificaţii tehnice 
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servicii  

1 Servicii de 
cazare la 
hotel 

Pers 
/noapte  
/sesiune 

Min. 18 pers – Max. 27 
pers./sesiune X 3 
Nopţi = 54 de nopţi de 
cazare pentru 18 pers. 
cu posibilitatea de 
creştere la 27 = 81 de 
nopţi 

Cazare şi mic dejun pentru min. 18 persoane 
în regim de cameră single în hotel cu regim de 
3 stele sau echivalent; Numărul de persoane 
ce vor fi cazate poate crește până la 27. 
Perioada de cazare este 28 – 29 – 30 
septembrie 2012.  
 
 

2 Servicii de 
restaurant 
şi de 
servire a 
mâncării 

Pers 
/zi  
/sesiune 

Min. 18 pers – Max. 27 
pers./sesiune X 3 Zile 
= 54 de meniuri pentru 
18 pers. cu posibilitatea 
de creştere la 27 = 81 
de meniuri  - MASA DE 
PRÂNZ 
 
Min. 18 pers – Max. 27 
pers./sesiune X 3 Zile 
= 54 de meniuri pentru 
18 pers. cu posibilitatea 
de creştere la 27 = 81 
de meniuri - CINA 
 

- masa de prânz (3 mese/3zile) în zilele de 
desfăşurare a cursurilor. 
 
- la propunerea tehnică se va anexa meniul, 
iar în centralizatorul de preţuri se va trece 
tariful/porţie; Perioada este 28 – 29 – 30 
septembrie 2012. 
 
- cina (3 mese/3zile) în zilele de desfăşurare a 
cursurilor. 
 
- la propunerea tehnică se va anexa meniul, 
iar în centralizatorul de preţuri se va trece 
tariful/porţie; Perioada este 28 – 29 – 30 
septembrie 2012. 
 

3 Servicii de 
restaurant 
şi de 
servire a 
mâncării 
 
pauza de 
cafea 
pentru 2 
zile. 

Pers 
/zi  
/sesiune  

Min. 18 pers – Max. 27 
pers./sesiune X 3 Zile 
= 108 porţii/pauza de 
cafea pentru 18 pers. 
cu posibilitatea de 
creştere la 27 = 162 de 
porţii/pauza de cafea 

- pauză de cafea de dimineaţă (2 pauze), în 
zilele de 
desfăşurare a cursurilor 
 
- la propunerea tehnică se va anexa meniul, 
iar în centralizatorul de preţuri se va trece 
tariful/ porţie 
Perioada este 25 – 26 – 27 mai 2012. 
 

4 
 
 
 
 

Servicii de 
reuniuni si 
conferințe 
organizate 
la hotel 
 
Sală de 
curs 

Buc. 1 - la acelaşi hotel, având capacitate de 30 de 
persoane; 
- dotările incluse : ecran videoproiector, flip-
chart pe stativ cu hârtie și  markere, laptop, 
videoproiector cu posibilitate de conectare la 
laptop, masa videoproiector, instalaţie de 
sonorizare, aer condiționat, acces la internet, 
scaune pe numărul participanților; 
- forma de aşezare în sala a participanților – 
„sală de clasă” sau „teatru” sau „U” shape 
- posibilitatea de împărţire a sălii în două săli 
de workshop, cu perete mobil 
- locul unde se vor desfăşura activităţile să fie 
dotat cu spațiu pentru pauza de cafea, cu 
garderobă, spațiu și mobilier pt. secretariat, 
loc pt. depozitarea și distribuirea materialelor 
promoționale, în fața sălii de conferințe. 
Perioada este 28 – 29 – 30 septembrie 
2012.  
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Oferta tehnică va fi prezentată conform modelului de mai jos, neîndeplinirea acestei cerinţe ducând la 
neluarea în considerare a ofertei: 

Nr. 

crt. 

Denumire bunuri și servicii Caracteristici tehnice solicitate Caracteristici ofertate 

1. Serviciu 1   

2. Serviciu 2   

…i …   

n. Serviciu n   
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Secţiunea III 
FORMULARE 
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  Formular nr. 1 
 

OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 

(denumire / sediu ) 
 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     
nr._________data___________ora_____ 

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 
 

Către ________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea 

procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului 

_________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică), 

 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă 

transmitem alăturat următoarele: 

 

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia 

pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 

________ copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

c) mostre, schiţe după caz. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

Data completării ___________    Cu stimă, 

     Operator economic, 
         ................................... 
          (semnătura autorizată ) 
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Formularul nr.2 
Operator Economic.......................... 
 

DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic 
 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 
economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 
şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost 
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei 
organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau 
lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ ….declar pe 
propria răspundere că: 
a)  nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar 
sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De 
asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 
b)  nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a); 
c)  mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată; 
d)  în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor; 
e)  nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o 
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
Data completării 

Operator economic, 
................................. (semnătură autorizată) 
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Formular nr. 3 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către .................................................................................................... 
(denumirea autorităţii contractante si adresa completă) 
 
 
Domnilor, 
 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
_____________________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si 
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm/prestăm/executăm 
____________________________________ pentru suma de ______________________ Lei, 
reprezentând _________________ Euro, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 
_________________________ Lei, respectiv în valoare de _________________________ Euro. 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în 
termenul ofertat. 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ____________ zile, respectiv 
până la data de _______________________, si ea va rămâne obligatorie  pentru noi si poate fi 
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care 
o puteţi primi. 
 
______________________ (numele/prenumele persoanei care semnează oferta), în calitate de 
_____________________ (calitatea deţinută), legal autorizat să semnez oferta pentru si în numele 
____________________________________. 
(denumirea/numele ofertantului) 
Data _____/_____/_____ 
 

Operator economic, 
_________________ 
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Formular nr. 4 

.......................................................... 
(denumirea/numele ofertant) 
 
 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
 pentru servicii 

 
Anexă la ofertă 

 
 
 

Nr.  
crt 

Activitatea 
(gama/faza) 

Cantitatea Preţul 
unitar 

 
 

Preţul  
 total 

Taxa pe 
valoarea 
adăugat

ă 

   Lei Euro Lei 
 
(col 2x col 3) 

Euro 
 

(col 2 x col 
4) 

Lei 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

....        

        

 TOTAL       

 
 

TOTAL    Lei: 
 
       Euro: 

........ % asociaţi        lei: 
........ % subcontractanţi     lei: 

........ % asociati        euro: 
........ % subcontractanti     euro: 

 
 

 
............................................. 

(semnătura autorizată) 
L.S. 
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Formular nr. 5 

 
 

DECLARAŢIE  

de integritate 

 

Subliniem şi recunoaştem importanta desfăşurării unui proces de achiziţie liber, loial şi competitiv care 

să prevină apariţia fraudei. În acest sens, nu am oferit şi nici acordat, în mod direct sau indirect nici un 

fel de avantaje funcţionarilor publici sau altor persoane care au avut sau au fi putut avea legătura cu 

procesul de licitaţie/achiziţie la care am participat şi nici nu vom oferi sau garanta asemenea foloase 

necuvenite sau condiţii pentru stabilirea preţurilor actuale de achiziţie sau în eventualitatea în care ni s-

ar atribui nouă contractul, precum şi nici în executarea ulterioară a contractului. 

 

 

Ne obligăm să ne informăm personalul cu privire la obligaţiile care le revin în acest sens şi la obligaţia de 

a onora acesta declaraţie de obiectivitate şi conformitate precum şi cu privire la respectarea legilor din 

România. 

 
 
Data completării ......................                           

 
 
 
 
 
 

................................ 
(semnătură autorizată) 
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Formular nr. 6 

Ofertant..........................................  (denumirea/numele) 

 

 

CONFORMITATEA CU  SPECIFICAŢIILE TEHNICE ALE CAIETULUI DE SARCINI 

 

 

Subsemnatul …………………….. (nume  şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant 

împuternicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar că 

bunurile ce urmează să le executăm/livrăm/instalăm vor respecta întru-totul Caietul de Sarcini şi 

prevederile Contractului.  

Şi    

Prin prezenta luăm la cunoştinţă că orice deviere a ofertei noastre de la Caietul de Sarcini, indiferent de 

motive, nu trebuie acceptată de către Achizitor. 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA]  

(nume şi prenume)____________________,(semnătura şi ştampilă), în calitate de 

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

____________________________________.  

                                                       (denumire/nume operator economic) 
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Formular nr. 7 
INFORMATII GENERALE 

 
1. Denumirea/numele societăţii: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare.......................................................(numărul, data si locul de 
înmatriculare/înregistrare) 
 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ...................................... ..................................... (in conformitate cu 
prevederile din Actele constitutive proprii) 
 
7. Punctele de lucru/sucursalelor locale, daca este cazul: ..................................... (adrese complete, 
telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
 
8. Principala piaţa a afacerilor: 
 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

Date financiare 2009 
- lei- 

2010 
- lei- 

2011 
- lei- 

Media 

Cifra de afaceri 
 

    

Profit 
 

    

Notă: Echivalenţa Leu – Euro se calculează potrivit cursului mediu comunicat de B.N.R. şi valabil pentru 
fiecare din anii menţionaţi mai sus. 
 
10. Capital social 2010 : __________________________lei 
11. Acţionariat 
Denumirea/Numele acţionarilor                       Ponderea de capital (%) 

  

  

  

12. Apartenenţa la un grup de firme (nume firma):______________________ 
Data completării.............................. 

__________________________ 
Ofertant, 

________________ 
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Formular nr. 8 
 
 
 

Operator economic 
_____________________ 
 (denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 
 
 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 
din prezenta declaraţie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

    Operator economic, 
.................................. 

(semnătură autorizată) 
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Nr. 
crt. 

 
 
 

 
Obiect 

contract 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/nume 

beneficiar 
/client 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*)  

 
Preţ 
total 

contract 

 
Procent 
îndeplinit 

de 
prestator 

(%) 

 
Perioadă 
derulare 
contract 

**) 

1        

2        

...        

 
 
 
 
 

Operator economic, 
(semnătură autorizată) 

 
*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau 
contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării. 
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Formular nr. 9 

Ofertant …………………..denumire 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA ASOCIAŢILOR ŞI A SUBCONTRACTORILOR ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN 
CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA 

 
Subsemnatul………….(nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al 
……………………(denumirea-numele şi sediul-adresa candidatului şi adresa ofertantului), declar pe proprie 
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Beneficiarul are 
dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, 
orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă alte persoane juridice să furnizeze 
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ………………. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Nume entitate 
legala 

(asociat sau 
subcontractor) 

Activităţi din 
contract 

Valoarea 
aproximativă 

% din 
valoarea 

contractului 

Adresa Acord 
asociat/subcontractor 

cu specimen 
semnătura 

Liderul asociaţiei 

      

Asociat 1 

      

Asociat 2 

      

Subcontractor1 

      

Se va include in acest tabel o lista a activităților  şi valoarea lor corespunzătoare pentru fiecare asociat si pentru care 
se propune utilizarea subcontractorilor, împreuna cu numele şi adresele subcontractorilor propuşi. 
Data :[ZZ.LL.AAAA](nume/prenume)…………(semnătură/ştampilă), în calitate de……….., legal autorizat să semnez 
oferta pentru şi în numele …………..(denumire operator economic). 
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Formular nr. 10 

SOLICITARE DE CLARIFICARI 
 

DE LA: DATA: 

Dna/Dl. ……………………… 
……………… 
(Numele operatorului economic) 

……………………… 

NUMĂR TOTAL DE PAGINI: NUMĂR DE REFERINŢA AL ADRESEI: 

…. pagini Nr.……….……………… 

 
 

CĂTRE:  

Dna/Dl. …………………………………… 
Numele Autorităţii Contractante: 
…………………………………………… 

 

REF: Cerere de clarificări pentru proiectul  “………………………………………………..” 

 
 

Stimată doamnă/domnule ……………………, 
 
(Text solicitare de clarificări) 
 

NR ÎNTREBĂRI 

1. Articol “x”: 
 
 
 

2.  
 
 

 
Cu respect,  
 
Domnul/Doamna……………… 
Funcţia…………………………. 
……………………… 
(Numele operatorului economic) 
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Secţiunea IV 
Model Contract / Acord-cadru 
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Contract de servicii 
nr.______________data_______________ 

 
 
 
1. Părţile contractante 

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare,s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,  

 
între 

 
......................................................................... denumirea autorităţii 
contractanteadresa................................................................, telefon/fax .............................................., număr de 
înmatriculare ............................................, cod fiscal ..................................., cont trezorerie 
…………………………………………………………………………, reprezentată prin 
……………...................................................................., (denumirea conducătorului), 
funcţia..............................................., în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 
şi  

 
…….............................................……………......................denumirea operatorului economic adresă 
.........................................telefon/fax  
 
 
.....................număr de înmatriculare ..........................................cod fiscal ...................................cont (trezorerie, 
bancă)..........................................................................reprezentată prin 
.............................................................(denumirea conducătorului), funcţia............................................... în calitate de 
prestator, pe de altă parte. 
 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract- prezentul contract şi toate anexele sale; 
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la 
prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 
f)forţa majoră- reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi 
inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai 
sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
g) zi- zi calendaristică; an - 365 de zile. 
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3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural 
şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 
 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul şi preţul contractului 
 4.1. - Prestatorul se obligă să să presteze serviciile..................................(denumirea serviciilor), în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
 4.2. - Achizitorul se obligăsăplăteascăprestatoruluipreţulconvenitpentruîndeplinireacontractuluide 
servicii................................ . (denumirea) 
 
 4.3. – Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de 
către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei. 
 
5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până la ………............... 
 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin): 

a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
c) graficul de îndeplinire a contractului; 
d) graficul de plăţi; 
e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; 
f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul. 

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a 
contractului) 
 
7.Obligaţiile principale ale prestatorului 
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele convenite 
şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, 
anexă la contract. 
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea 
tehnică. 
7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
 reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în 
legătură cu serviciile prestate, şi 
 daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
 
8. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de către 
acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 
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(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, dupa caz, graficul de plată) 
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ...... zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, 
prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua 
prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
(se va indica un termen cert) 
 
9.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, 
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală din preţul contractului. 
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor) 
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de .........de zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată. 
(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevazută pentru clauza 9.1, pentru fiecare zi/saptămână de întârziere, până 
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor) 
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul 
părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de 
daune-interese. 
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, 
fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau 
să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde 
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
 

Clauze specifice 
 
10. Garanţia de bună execuţie a contractului 
10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data de.......,.în cuantum 
de ……., pentru perioada …… .şi oricum înainte de începerea execuţiei contractului. 
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie) 
10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de începere a 
contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă 
prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul 
contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest 
lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la îndeplinirea obligaţiilor 
asumate. 
(se precizează modul de restituire şi termenul)  
 
11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea 
cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, 
echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în 
care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare 
convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de 
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
(se precizează anexa ce conţine graficul de prestare) 
 
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
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12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut 
în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 
 
13. Recepţie şi verificări  
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
13.2 - Verificările vor fi efectuate decătre achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile 
din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite 
pentru acest scop. 
(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor) 
 
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea 
ordinului de începere a contractului.  
(se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului)  
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate 
achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată 
într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se 
calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către 
prestator, 

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, 
atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a 
notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare 
se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în 
îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  
 
15. Ajustarea preţului contractului

5
 

15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea 
financiară, anexă la contract. 
15.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită. 
 (se precizează formula de ajustare) 
 
16. Subcontractanţi 
16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu 
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se 
constituie în anexe la contract. 
16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din 
contract. 

                                                           
5
 Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm 
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(3)Prestatorulare dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din 
contract. 
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. 
Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului. 
 
17. Forţa majoră 
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile 
ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia 
în maximum 15 zile de la încetare. 
17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va 
avea dreptul să notifice celeilaltepărţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată 
pretindă celeilalte daune-interese. 
 
18. Soluţionarea litigiilor 
18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod 
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de 
Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.  
 (se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor) 
 
19. Limba care guvernează contractul 
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
20. Comunicări 
20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
 
21. Legea aplicabilă contractului 
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 
Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte.  
(se precizează data semnării de către părţi). 
 
 Achizitor,          Prestator, 

............................        .............................. 
(semnătură autorizată)        (semnătură autorizată) LS 
          LS 
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Acord – cadru de servicii 
nr.______________data_______________ 

 
1.Părţile acordului-cadru 
 

În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, 
a intervenit prezentul acord-cadru 

 
 
între 

..................................................................... denumirea autorităţii contractante, adresă 

................................................................, telefon/fax .............................................., număr de înmatriculare 

................................................, cod fiscal .................................., cont trezorerie 

..............................................................................., reprezentată prin 

........................................................................................... (denumirea conducătorului), 
funcţia.............................................., în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte, 

 
şi  

……... ................ ........................... ……………. denumirea operatorului economic, adresă 
................................................................., telefon/fax ............................................., număr de înmatriculare 
.................................................., cod fiscal .................................., cont (trezorerie, bancă) 
.............................................................................., reprezentată prin 
..................................................................(denumirea conducătorului), funcţia..........................................., în calitate 
de promitentprestator/ promitenţi prestatori, pe de altă parte. 
 
2. Scopul acordului cadru  
2.1 – Scopul acordului cadruîl reprezintă stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de 
prestări servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord. 
2.2 – Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea categoriilor de servicii din anexa nr......la prezentul 
acord-cadru. 
 
3. Durata acordului- cadru 
3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de …............ luni/ani, adică de la__________________până la................. 
 
4. Preţul unitar al serviciilor  
 
4 .1 –  Preţul unitar al serviciilor este cel inclus de promitentul/promitenţii prestator/prestatori în propunerea 
financiară şi este prevăzut în anexa nr....., la prezentul acord-cadru.

6
 

 
5. Ajustarea preţului  
5.1 - Preţul este ferm şi nu se ajustează.. 
 
6.Cantitatea previzionată 
6.1 - Cantitatea previzionata de servicii ce urmează a fi prestate în baza contractelor subsecvente este prevăzută în 
anexa............ la prezentul acord-cadru. 
 

                                                           
6
dacă acordul cadru este încheiat cu mai mulţi operatori, în anexă se vor cuprinde toate propunerile financiare ale acestora 
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7. Obligaţiile promitentului- prestator  
7.1 - Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în propunerea 
tehnică, anexă la prezentul acord-cadru. 
7.2 - Promitentul-prestator se obligă să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în acordul – cadru, ori de câte 
ori autoritatea solicită acest lucru. 
7.3 –Promitentul-prestator se obligă să despăgubească promitentul -achizitor împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, 
mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu 
serviciile prestate, şi 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare 
rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
7.4 - Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru. 
7.5 – Dacă pe parcursul derulării prezentului acord cadru se vor înregistra reduceri ale preţurilor

5
 în legătură cu 

serviciile ce fac obiectul acordului cadru, promitentul prestator se obligă să notifice achizitorul, părţile urmând a 
conveni ajustarea preţului iniţial.  
 
8. Obligaţiile promitentului–achizitor  
8.1 - Promitentul-achizitor se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termenul convenit, respectiv 
...................................................... 

(se precizează termenul de plată) 
Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 
8.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, 
atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în 
care promitentul prestator declară că nu mai are capacitatea de a răspunde solicitărilor. 

8.3 - Promitentul-achizitor este îndreptăţit să iniţieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea estimată a 

contractului subsecvent pe care intenţionează să îl atribuie, cumulată cu suma contractelor subsecvente atribuite 

anterior, depăşeşte o valoare pentru care prevederile legale impun obligaţii în raport cu anumite praguri valorice. 

 
 
9.Comunicări 
9.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în 
scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
9.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris 
a primirii comunicării. 

 
10.Documentele acordului cadru: 
a) propunerea tehnică 
b)propunerea financiară 
c) caietul de sarcini 
d)alte anexe, după caz (lista preţurilor unitare; lista cantităţilor de produse contractele de asociere legalizate ; 
contractele de subcontractare; acte adiţionale, angajamentul ferm privind susţinerea de către un terţ, prezentat de 
ofertantul declarat câştigător).  
 
11. Încetarea acordului cadru 
11.1 - (1) Prezentul acord cadru încetează de drept: 
- prin ajungerea la termen 
-prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri în raport cu 
anumite praguri valorice 
 (2)Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: 
- prin acordul de voinţă al părţilor ; 
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- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor 
asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de.... zile a părţii în culpă. 
 
12. Litigii 

Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se vor 
soluţiona pe cale amiabilă. 

Părţile au convenit să încheie azi .............. prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 

(se precizează data semnării de către părţi şi numarul de exemplare) 
 

Promitent-achizitor, Promitent-prestator, 

 

semnături autorizate) 

 

............................ 

LS 

 

(semnături autorizate) 

 

.............................. 

LS 
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CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII 
nr.______________data_______________ 

 
1. Părţile contractului subsecvent 

În temeiul Acordului Cadru nr....................din data de ...................., a intervenit prezentul contract subsecvent, 
încheiat  

 
între 

......................................................................... (denumirea autorităţii 
contractante)adresă.............................................................telefon/fax ............................................. număr de 
înmatriculare................................................cod fiscal ................................... cont trezorerie 
....................................................reprezentată prin............................. (denumirea conducătorului), funcţia 
................................. în calitate de achizitor,  
pe de o parte, 

şi  
........................... ……………. (denumirea operatorului economic) adresă 
....................................telefon/fax........................................... număr de înmatriculare .........................cod 
fiscal................................... cont (trezorerie, bancă) ..........................................reprezentată prin 
............................................ (denumirea conducătorului), funcţia ..................................... în calitate de prestator, 
pe de altă parte. 

 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract- prezentul contract şi toate anexele sale; 
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la 
prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 
f)forţa majoră- reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi 
inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai 
sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
g) zi- zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural 
şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 
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4. Obiectul şi preţul contractului 

4.1. - Prestatorul se obligă să să presteze serviciile..................................(denumirea serviciilor), în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2. - Achizitorul se obligăsăplăteascăprestatoruluipreţulconvenitpentruîndeplinireacontractuluide 
servicii................................ . (denumirea) 
 

4.3. – Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului 
de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei. 
 
 
5. Durata contractului 
5.1 - Durata prezentului contract este de ….. luni, adică de la data de ……..................până la data de...................... 
 
6. Executarea contractului  
6.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data de 
(se precizează data la care începe contractul) 
 
7. Documentele contractului 
7.1 - Documentele contractului sunt: 

1. propunerea tehnică (după caz, cea îmbunătăţită la reluarea competiţiei) 
2. propunerea financiară 
3. angajamentul ferm privind susţinerea de către un terţ, după caz 
4. certificatele de garanţie, după caz 
5. certificatele de calitate, după caz 
6. graficul de îndeplinire a contractului; 

 7. graficul de plăţi; 
8. garanţia de bună execuţie, dacă este cazul 
9. caietul de sarcini 

(se enumeră şi alte documentele pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului) 
 
8.Obligaţiile principale ale prestatorului 
8.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele convenite 
şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 
8.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, 
anexă la contract. 
8.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea 
tehnică. 
8.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i)  reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau 
în legătură cu produsele achiziţionate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

 
9.Obligaţiile principale ale achizitorului 
9.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  
9.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
9.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de către 
acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată) 
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9.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ...... zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, 
prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua 
prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
(se va indica un termen cert) 
 
10.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, 
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală din preţul contractului. 
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor) 
10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de .........de zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată. 
(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevazută pentru clauza 10.1, pentru fiecare zi/saptămână de întârziere, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor) 
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul 
părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de 
daune-interese. 
10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, 
fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau 
să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde 
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
 
11. Garanţia de bună execuţie a contractului 
11.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ……. , pentru 
perioada de …… şi, oricum, înainte de începerea execuţiei contractului. 
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie) 
11.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă 
prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul 
contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest 
lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  
11.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la îndeplinirea obligaţiilor 
asumate. 
(se precizează modul de restituire şi termenul)  
 
12. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea 
cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, 
echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în 
care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  
12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare 
convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de 
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
(se precizează anexa ce conţine graficul de prestare) 
 
13. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut 
în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 
 
14. Recepţie şi verificări  
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14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
14.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a 
notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 
(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor) 
 
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
15.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea 
ordinului de începere a contractului.  
(se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului)  
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate 
achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 

15.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată 
într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se 
calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care: 

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către 

prestator, 
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, 
atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  
15.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a 
notifica acest lucru, în timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare 
se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
15.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în 
îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  
 
16. Ajustarea preţului contractului

5
 

16.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea 
financiară, anexă la contract. 
16.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită. 
 (se precizează formula de ajustare) 
 
 
17. Subcontractanţi 
17.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu 
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
17.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se 
constituie în anexe la contract. 
17.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din 
contract. 
(3)Prestatorulare dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din 
contract. 
17.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. 
Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. 
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18. Forţa majoră 
18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile 
ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
18.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
18.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia 
în maximum 15 zile de la încetare. 
18.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va 
avea dreptul să notifice celeilaltepărţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată 
pretindă celeilalte daune-interese. 
 
19. Soluţionarea litigiilor 
19.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
19.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod 
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de 
Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.  
 (se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor) 
 
20. Limba care guvernează contractul 
20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
21. Comunicări 
21.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
 
22. Legea aplicabilă contractului 
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  
(se precizează data semnării de către părţi) 
 
 
 
 
 
 
 Achizitor,         Prestator, 

............................       .............................. 
 (semnătură autorizată)      (semnătură autorizată)  LS 
         LS 

 


