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Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale şi particulare care 
guvernează această procedură și contractul care se intenționează a fi atribuit prin aceasta, ca singură bază 
a atribuirii și încheierii contractului, indiferent care sunt condiţiile proprii de vânzare ale ofertantului. 
Condițiile care guvernează această procedură sunt cele cuprinse în Documentația de atribuire. Ofertanţii au 
obligaţia de a analiza cu atenţie Documentaţia de Atribuire (compusă din fișa de date a achiziției, secțiunea 
formulare, caiet de sarcini și secțiunea contract de servicii care conține condițiile contractuale obligatorii 
ale contractului care va fi încheiat) şi să pregătească oferta conform tuturor prevederilor părților 
componente ale acesteia. 
Depunerea unei oferte reprezintă acceptarea expresă, scrisă și necondiționată, exprimată de ofertant cu 
privire la toate clauzele și condițiile cuprinse în Documentația de atribuire, inclusiv cu privire la clauzele 
contractului care va fi încheiat. 
Oferta care cuprinde limitări, derogări față de clauzele și condițiile documentației de atribuire va fi 
respinsă. 
 

Achizitor: FUNDAŢIA PENTRU SMURD 

Titlul Proiectului POSDRU: 
Profesionişti în intervenţia integrată la accidentele colective şi 
dezastre 

ID proiect POSDRU: 58809, contract finanţare POSDRU/ 81/3.2./S/58809 

Calitatea achizitorului în cadrul 
proiectului: 

Beneficiar 

 
1.INFORMAŢII GENERALE 
 
1.1. Achizitor: 

Denumire: FUNDAŢIA PENTRU SMURD 

Adresa de contact şi comunicare: Str. Theodor Sperantia nr. 104, Bl. S25, Sc. 2, Apt. 42, sector 3, 
Localitatea Bucuresti, Cod postal: 030939, Romania. 
 
Sediu: Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 50, Localitatea Târgu Mureș, Județul Mureș, cod poştal 540136 
(această adresă nu se va folosi pentru comunicări!) 

Persoană de contact: Raluca Lazar, Asistent proiect Telefon:   0724385112 

E-mail: achizitii@fundatiapentrusmurd.ro   

Adresă internet: www.fundatiapentrusmurd.ro 

 
1.2. Principala activitate a achizitorului 

□ ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenţii naţionale 
□ autorităţi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională 
■ altele (Asociaţie fără scop lucrativ - ONG) 

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
■ sănătate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protecţie socială 
□ cultură, religie şi activități recreative 
□ educaţie 
 

 

1.3. a) Termen limită de depunere a ofertelor: 29.04.2013, ora  13:30. 

           Data şi ora stabilită pentru deschiderea ofertelor: 29.04.2013, ora 14:00  

mailto:achizitii@fundatiapentrusmurd.ro
http://www.fundatiapentrusmurd.ro/


 
 
b) Adresa unde se primesc ofertele şi cererile de clarificări: Str. Theodor Sperantia nr. 104, Bl. S25, Sc. 2, 
Apt. 42, sector 3, Localitatea Bucuresti, Cod postal: 030939, Romania, între orele 11:00-19:00 

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru 
ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de către achizitor şi va fi 

restituită nedeschisă. 

 
1.4. Sursele de finanţare ale contractului 

Sursele de finanţare ale contractului 
ce urmează a fi atribuit  

Finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative din Fondul Social European în perioada 2012 – 2013 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare              
   DA ■ □               NU □   

 POSDRU/81/3.2./S/58809 

 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE 
2.1 Descriere 

2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:   
          Servicii de organizare de sesiuni de cursuri de formare si servicii conexe 

2.1.2. Descrierea serviciilor ce vor fi achiziţionate: 
Servicii de organizare se sesiuni de cursuri de formare și servicii conexe, constând în cazare,  
masă, punere la dispoziție de săli de conferințe pentru aproximativ 130 de persoane, în perioada 13 
mai 2013 - 23 august 2013 (15 sesiuni), conform detalierii expuse în caietul de sarcini. 

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare 

(a) Lucrări     Execuţie NU (b) Produse            NU    (c) Servicii:  DA – SERVICII ANEXA 2B 

Principala locaţie a lucrării: 
 

Principalul loc de livrare: 
 

Târgu Mureș - România, conform 
caietului de sarcini. 

2.1.4. Durata contractului de achiziţie: De la data semnării contractului de către ambele părţi și până la 
data de 30.09.2013 

2.1.5. Divizarea pe loturi: NU 

2.1.6. Valoarea estimată a contractului: 1.500.000 lei fără TVA. 

2.1.7. Nu se acceptă oferte alternative. 

3. PROCEDURA APLICATĂ: Procedură competitivă – Servicii ANEXA 2B, conform prevederilor art. 15 al 
ordinului Ministerului Afacerilor Europene nr. 1050/29.10.2012 şi conform regulilor cuprinse în prezenta 
documentaţie. Se va contracta operatorul economic a cărui ofertă este calificată, este conformă cerinţelor 
caietului de sarcini şi are preţul cel mai scăzut. Prin înaintarea ofertei, operatorii economici îşi însuşesc 
cadrul legal stabilit prin prevederile prezentei documentaţii de atribuire. 

 
Legislația aplicabilă: 
a) Ordonanța de urgență 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, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor 
de concesiune de servicii;  
c) Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprindelor mici si mijlocii;  
d) Ordinul ANRMAP nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie. 
e) Codul Civil al României; 
f) Ordinului Ministerului Afacerilor Europene nr. 1050/29.10.2012. 



 
 
4. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÎŞTIGĂTOARE 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este „Preţul cel mai scăzut”.  
Notă: În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preţ 
minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se va solicita respectivilor ofertanţi, 
pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit 
ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. 
 
Oferte acceptabile: Ofertele primite vor fi considerate acceptabile dacă sunt depuse până la data şi ora-
limită anunţate în invitaţia de participare şi în anunţul publicat şi prezintă certificatul constatator emis de 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului corespunzător (obiectul contractului trebuie să aibă corespondent 
în codul CAEN din certificatul constatator). 
 
În cazul în care, la data şi ora anunţate în invitaţia de participare şi anunţul publicat, nu se primesc 
minimum 3 oferte acceptabile, procedura se anulează şi se va relansa în termen de maxim 30 de zile. 
 
Oferte eligibile: Ofertele eligibile sunt cele care sunt acceptabile și îndeplinesc toate criteriile de calificare 
și/sau selecție solicitate prin documentația de atribuire. 
 
Oferte admisibile: Ofertele primite vor fi considerate admisibile dacă acestea corespund din punctul de 
vedere al valorii, performanţelor tehnice şi al obiectului acestora cu toate cerinţele din documentaţia de 
atribuire. 
 
Ofertele care nu sunt acceptabile, eligibile și admisibile vor fi respinse. Vor fi supuse evaluării prin 
aplicarea criteriului de atribuire numai ofertele acceptabile, eligibile și admisibile. 
 
Modalitatea de evaluare se va face conform regulilor de evaluare ale OUG 34/2006 și HG 925/2006, aplicate 
mutandis mutatis regulilor exprimate în cuprinsul acestei documentații, respectiv prevalând clauzele 
speciale ale acestei documentaţii, precum și cele statuate de Ordinul nr. 1050/2012 al Ministerului 
Afacerilor Europene. Terminologia utilizată de OUG 34/2006 și HG 925/2006 va avea efecte 
corespunzătoare, prin raportare la definițiile acestei documentații. 
 

 
Calendarul procedurii de atribuire 

 DATA ORA LOCAŢIA 

Termen limită (recomandat) de solicitare a 
clarificărilor de la achizitor 

25.04.2013 15.00 
Sediul achizitorului 

achizitii@fundatiapentrusmurd.ro 

Termen limită (estimativ) de publicare a  
clarificărilor de către achizitor 

25.04.2013 18.00 www.fundatiapentrusmurd.ro 

Data limită de pentru depunerea ofertelor 29.04.2013 13.30 Sediul achizitorului 

Data şedinţei de deschidere a ofertelor 29.04.2013 14.00 Sediul achizitorului 

Data estimativă de semnare a contractului 06.05.2013 12.00 Sediul achizitorului 

Data estimativă de începere a prestării 
serviciilor 

13.05.2013 10.00 - 

Răspunsurile la întrebările/clarificările adresate în legătură cu această procedură vor fi postate la adresa 
www.fundatiapentrusmurd.ro, la rubrica aferentă acestei achiziţii, fără a fi dezvăluită identitatea 
solicitantului. 
 

5. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE  
Instrucțiuni: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului și de asemenea, va fi 
ștampilat.  In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire în 
acest sens. Orice document prezentat în copie va fi certificat pentru conformitate cu originalul prin 
inserarea mențiunii „conform cu originalul”, semnare și ștampilare. 
Documentele emise in alta limba decât romana trebuie sa fie însoţite de traducerea autorizata in limba 
romana. 

mailto:achizitii@fundatiapentrusmurd.ro
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5.1 Situaţia personala a candidatului / ofertantului 

 

5.1.1. Informaţii despre 
ofertant 

Formular 1 - Informaţii generale despre ofertant 

5.1.2. Declaraţii privind 
eligibilitatea 
  

Se vor prezenta 
- Formular 2 - Declaraţie privind eligibilitatea; 
- Formular 3 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la 

art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006; 
- Formular 4 – Declarație cu privire la conflictul de interese; 

5.1.3 Calitatea de participant 
Formular 5: Declarație privind calitatea de participant la procedură 

Dacă există incertitudini referitoare la situaţia personală a unui operator economic, achizitorul poate 
solicita informaţii direct de la autorităţile competente.  
Ofertele ale căror operatori economici ofertanți/asociați/subcontractanți se încadrează în situaţiile 
prevăzute de art. 180 sau 181 ale OUG 34/2006 sau se află într-o situaţie de incompatibilitate sau conflict 
de interese, așa cum sunt acestea descrise în formularele 2, 3 sau 4 ale acestei documentații, vor fi 
excluse din procedură. 

5.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) - 

 
1. Persoane juridice române: Certificat constatator emis de Oficiul 
Național al Registrului Comerţului (pentru societăţile 
comerciale)/autorizaţie de funcţionare/ altele echivalente, valabile la 
data deschiderii ofertelor, din care să rezulte numele complet, sediul, 
persoanele autorizate / obiectul de activitate/faptul ca nu a intrat in 
faliment. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul 
CAEN din certificatul constatator. 
Va fi emis cu maxim 30 de zile înainte de data stabilită pentru 
deschiderea ofertelor și va fi prezentat în copie conform cu originalul. 
În situația în care la data și ora limită stabilită pentru depunerea ofertelor 
oferta nu include certificatul constatator aceasta va fi respinsă ca 
inacceptabilă. 
Se va prezenta în copie certificată pentru conformitate cu originalul. 

Persoane juridice străine: Se vor prezenta documente care dovedesc o 
forma de înregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere 
profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care 
candidatul/ofertantul este rezident, valabile la data deschiderii ofertelor, 
din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate / 
obiectul de activitate/faptul ca nu a intrat in faliment. Va fi emis cu 
maxim 30 de zile înainte de data stabilită pentru deschiderea ofertelor. 
2. Licență de turism valabilă pe teritoriul României, eliberată în condițiile 
legii – copie certificata pentru conformitate cu originalul (pentru agențiile 
de turism); 
3. Polița de asigurare de garantare a plăţii cheltuielilor de repatriere a 
turiştilor şi/sau rambursării sumelor achitate de turişti pentru 
achiziţionarea serviciilor şi/sau pachetelor de servicii în cazul neexecutării 
integrale sau parţiale a serviciilor/pachetelor turistice. - copie certificata 
pentru conformitate cu originalul (pentru agențiile de turism). 

Certificate 

Serviciile de cazare vor fi prestate în unități turistice conforme numărului 
de stele solicitate prin caietul de sarcini. 
Se va prezenta: certificat de clasificare pentru fiecare unitate de primire 
turistică ofertată. 

Dacă există incertitudini referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale a unui operator 
economic, achizitorul poate solicita informaţii direct de la autorităţile competente. 

5.3 Situatia economico-financiara 



 
 
5.3.1. Informații privind 
situația economico 
financiară 

Modalitatea de îndeplinire 
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) – 
Formularul 1 
Nivel specific minim necesar: 
Ofertantul trebuie să facă dovada faptului că cifra sa medie de afaceri din 
ultimii 3 (trei) ani este de cel puțin 1.500.000 RON. Pentru situațiile 
financiare exprimate în EUR se va utiliza cursul mediu de schimb al Băncii 
Centrale Europene aferente anului pentru care se calculează. 
Se vor prezenta copii certificate pentru conformitate cu originalul ale 
situațiilor financiare anuale (bilanț) ori extrase ale situațiilor financiare 
anuale, înregistrate la autoritățile competente, sau, în cazul în care 
publicarea acestor bilanţuri nu este prevăzută de legislaţia ţării în care 
este stabilit ofertantul, se vor prezenta  copii certificate pentru 
conformitate cu originalul ale rapoartelor cenzorilor ori auditorilor. 

5.4 Capacitatea tehnică şi profesională  

Toate copiile vor purta menţiunea „conform cu originalul” și vor fi semnate și ștampilate. 
Documentele emise in alta limba decât romana trebuie sa fie însoţite de traducerea autorizata in limba 
romana. 

5.4.1. Experienţa similară 

 
 Solicitat  

Modalitatea de îndeplinire 
Se va prezenta o listă a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, 
conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia 
din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi - Formular 8 – 
Declaraţie privind principalele servicii similare din ultimii trei ani. 
Nivel specific minim necesar: 
Se vor prezenta maxim trei contracte privind servicii similare de turism, 
prestate în ultimii trei ani; serviciile care au fost finalizate în temeiul celor 
două contracte, trebuie să aibă valoare cumulată mai mare sau egală cu 
750.000 lei fără TVA. Serviciile vor fi dovedite prin prezentarea de 
documente/contracte/procese-verbale de recepţie, sau alte documente 
relevante, care să confirme îndeplinirea cerinței. Documentele probante 
vor fi prezentate în copie certificata pentru conformitate cu originalul. 

Dacă există incertitudini referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a unui operator economic, 
achizitorul poate solicita informaţii direct de la autorităţile competente sau de la beneficiarii experienţei 
invocate. 

Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o 
declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte 
cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va cuprinde 
menţionarea, succint, dar precis, a modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe - inclusiv, dacă au 
fost solicitate, diverse valori, cantităţi, documente sau altele asemenea. Ofertantul înţelege că dacă uzează 
de acest drept este obligat să prezinte documentele lipsă atunci când primeşte din partea achizitorului o 
solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu va fi mai mic de 3 
zile lucrătoare. 

 
6. PREZENTAREA OFERTEI 
Instrucțiuni: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului și de asemenea, va fi 
ștampilat.  In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire în 
acest sens. Toate copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul. 
Documentele emise in alta limba decât romana trebuie sa fie însoţite de traducerea autorizata in limba 
romana. 

6.1. Limba de redactare a 
ofertei 

Limba română  

6.2. Moneda în care este 
exprimat preţul contractului 

Preţul ofertat se va contracta în LEI. Aplicarea criteriului de atribuire se va 
face în LEI. În vederea aplicării criteriului de atribuire, ofertele exprimate 
în alte monede decât LEI vor fi transformate în LEI, prin raportare la cursul 



 
 

de schimb afișat de BNR la data și ora deschiderii ofertelor. 

6.3. Documentele de calificare 
Plic A 

Se vor prezenta toate documentele solicitate în capitolul 5. 

6.4. Modul de prezentare al 
propunerii tehnice 
Plic B 
 

Ofertanţii au obligaţia întocmirii propunerii tehnice astfel încât în procesul 
de evaluare informaţiile din propunerea tehnică să permită identificarea 
facilă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime din caietul de 
sarcini. Propunerea tehnică trebuie să corespundă tuturor cerinţelor 
minime ale caietului de sarcini.Ofertele care nu sunt însoțite de 
propunerea tehnică vor fi respinse ca neconforme. 

6.5. Modul de prezentare a 
ofertei financiare 
Plic C 
 

Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în Lei cu şi fără TVA, cu 
prezentarea TVA separat si trebuie sa cuprindă: 
Se vor prezenta: 
1. Formularul de ofertă - Formular nr. 6. 
2.Anexă cu prețuri detaliate conținând: cantităţile, preţurile 
unitare/serviciu, preţurile sub-totale/tip de serviciu şi totalul general. 
Preţurile unitare și cele sub-totale/tip de serviciu vor fi exprimate în Lei 
fără TVA. Preţul total general va fi expus fără TVA, cu TVA şi cu 
prezentarea TVA separat (Anexa formularului 6).  
Oferta financiara (fără TVA) va fi evaluata luându-se in considerare preţul 
total. Plățile in baza acestui contract vor fi efectuate in lei si așa cum este 
stabilit in Contractul din documentația de atribuire. 
Tarifele si preturile introduse de către ofertant nu fac subiectul 
actualizării. 
Corectarea erorilor aritmetice 
- Comisia de evaluare va corecta erorile aritmetice numai cu acceptul 
ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta corecția acestor erori, 
atunci oferta va fi considerata neconforma. 
- Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: 
¤ Daca exista o discrepanta intre prețul unitar si prețul total, se ia in 
considerare prețul unitar, iar prețul total va fi corectat corespunzător. 
¤ Daca exista o discrepanta intre litere si cifre, se ia in considerare 
valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata 
corespunzător. 
La analizarea ofertei, Comisia de Evaluare va stabili pretul final al ofertei 
dupa corectare. 
Toate preţurile ofertate vor fi exprimate franco depozit beneficiar 
(achizitor) la adresa de comunicare a acestuia.  

6.6. Perioada minimă de 
valabilitate a ofertei 
 
 

30 zile de la data stabilită pentru deschiderea ofertelor. În situaţii 
excepţionale, achizitorul poate solicita acordul ofertanţilor de extindere a 
perioadei de valabilitate a ofertei. Cererea şi răspunsurile vor fi formulate 
în scris. Ofertantul poate refuza cererea, însă în cazul în care acceptă 
cererea de extindere a valabilităţii ofertei, nu îşi poate modifica oferta. 

6.7 Garanţia de participare 
 
 
 

Cuantumul garanţiei de participare este de 22.500 lei si se va constitui 
prin virament bancar in contul autorității contractante, IBAN RO12 RZBR 
0000 0600 1295 9474, deschis la Banca Raiffeisen, Agentia Bucuresti, sau 
printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate 
bancară ori de o societate de asigurări. 
În cazul în care ofertantul se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi 
mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările ulterioare, acesta beneficiază de reducerea cu 



 
 

50% a cerinţei privind cuantumul garanţiei de participare.  
În aceste situaţii, ofertantul trebuie să completeze şi să ataşeze la ofertă 
Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, 
întocmită conform prevederilor Legii 346/2004  şi a anexelor acestei legi. 
Minimul de cerințe care trebuie cuprinse in garanția de participare sunt 
cuprinse in Formularul 9. 
Garanția de Participare va fi prezentata in original, in limba romana. 
Garanția de participare, in original, prezentata in alta limba decât limba 
romana, va fi însoțită de traducerea autorizata in limba romana, legalizata 
la notariat sau apostilată. 
Autoritatea Contractanta își rezerva dreptul de a respinge Garanția de 
Participare daca ofertantul nu respecta minimul de cerințe din Formularul 
9. 
In cazul unei asocieri Garanția de participare va fi emisa in numele si 
pentru Liderul Asocierii. 
Valabilitate: 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. 
Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate 
a ofertei. In cazul in care ofertantul iși extinde perioada de valabilitate a 
ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru participare, va fi 
prelungita in mod corespunzător. 
Garanția de participare poate fi prezentata fie împreuna cu oferta, fie va fi 
depusa personal înainte de deschiderea ofertelor. 
In situația in care ofertantul refuza extinderea valabilității, acesta va fi 
exclus din procedura. 
Ofertele care nu sunt însoţite de garanţia de participare corespunzătoare 
vor fi respinse, chiar şi în şedinţa de deschidere a ofertelor. Garanţia de 
participare va fi funcţiona conform prevederilor OUG 34/2006 şi ale HG 
925/2006. 

6.8. Modul de prezentare al 
ofertei 

Ofertele (însemnând documentele de calificare, cele ale propunerii tehnice 
şi cele ale propunerii tehnice) vor fi înaintate într-un set original şi unul de 
copii. 
Ofertele trebuie să fie depuse folosind sistemul de plic dublu, adică un 
pachet sau un plic exterior sigilat si netransparent care să conţină 2 (două) 
plicuri interioare marcate astfel: 1 exemplar “ORIGINAL” si respectiv, 1 
exemplar “COPIE” (cuprinzând în foto-copie toate documentele solicitate), 
fiecare sigilat si netransparent. De asemenea, in interiorul acestor plicuri, 
documentele de calificare, propunerea financiara si propunerea tehnica 
vor fi incluse fiecare in plicuri separate, ce vor purta denumirea 
conținutului. 
Pe pachetul exterior se vor scrie următoarele informaţii: 
„Fundatia pentru SMURD”; 
adresa: Str. Theodor Sperantia nr. 104, Bl. S25, Sc. 2, Apt. 42, Bucuresti, 
România; 
denumirea contractului pentru atribuirea căruia se ofertează; 
denumirea ofertantului; 
cuvintele “A nu se deschide înainte de data de:  29.04.2013 ORA 14:00” 

6.9. Depunerea ofertelor Adresa achizitorului la care se depune oferta: 
Fundatia pentru SMURD, Str. Theodor Sperantia nr. 104, Bl. S25, Sc. 2, Apt. 
42, Bucuresti, România 
Plicul exterior va fi însoţit de o scrisoare de înaintare (Formular 7) 

6.10. Posibilitatea retragerii 
sau modificării ofertei 

1. Ofertantul are  dreptul de a-şi retrage  oferta prin solicitare scrisă 
adresată achizitorului numai înainte de data şi ora deschiderii ofertelor.  
2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei până la data şi ora stabilită 



 
 

pentru depunerea ofertei, adresând pentru aceasta o cerere achizitorului 
de retragere a ofertei în vederea modificării.  
3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina 
ofertantului. 
4. Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau oferta depusă 
după data şi ora limită precizate mai sus este considerată întârziată şi se 
returnează nedeschisă. 

6.11. Informaţii referitoare la 
termenele de livrare 

Conform caietului de sarcini. 

6.12. Modalităţi de contestare 
a deciziei achizitorului de 
atribuire a contractului de 
achiziţie şi de soluţionare a 
contestaţiei 

1.1 Decizia de atribuire a contractului de achiziţie va putea fi contestată în 
termen de maxim 3 zile de la data comunicării cu privire la aceasta, prin 
adresarea unei contestaţii scrise către achizitor, conţinând ceea ce se 
contestă, temeiurile de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia, 
precum şi documentele probatorii.  
1.2 Contestaţia care nu respectă cerinţele  pct. 1.1 va fi respinsă ca tardivă 
(dacă este depusă peste termen) sau ca neîntemeiată (în celelalte cazuri).  
1.3 Achizitorul va decide cu privire la contestaţiei (decizia va putea fi luată 
fie de către persoane din comisia de evaluare, fie de către alte persoane) 
în termen de 5 zile de la primirea contestaţiei.  
1.4 Împotriva deciziei achizitorului, se va putea formula contestaţie în 
maxim 5 zile de la primirea comunicării cu privire la respectiva decizie, la 
Judecătoria Târgu Mureș - Mureș, cu condiţia înştiinţării cu privire la 
aceasta a achizitorului, în interiorul aceluiaşi termen. 
Notă: formularea unei contestații nu suspendă dreptul achizitorului de a 
încheia contractul. 

6.13. Clauzele contractuale 
obligatorii 

Conform secţiunii a IV-a, contractul. 

  

8. Garanţia de buna execuţie 
a contractului               

1. Contractantul va constitui garanția de buna execuţie a contractului in 
cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA, sau 5% în situaţia 
contractanţilor IMM.  
2.  Garanţia se va constitui prin fie prin Scrisoare de garanţie bancara fie 
printr-un un instrument de garantare emis de o societate de asigurări, 
toate acestea conform Formularului 10, fie prin virament în contul 
achizitorului.  
Garanția de buna execuție se va constitui si se va depune (in original) de 
FURNIZOR la sediul achizitorului, in perioada de valabilitate a ofertei si in 
termen de maxim 5 (cinci) zile de la semnarea contractului de către 
ultima parte. 
In cazul in care ofertantul se încadrează in categoria întreprinderilor mici 
si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 
privind stimularea înființării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, 
și dorește să beneficieze de reducerea cu 50 % a cuantumului garanției de 
bună execuție trebuie sa completeze si sa atașeze la oferta Declarația pe 
propria răspundere privind încadrarea in categoria IMM, întocmită 
conform prevederilor Legii 346/2004  şi a anexelor acestei legi. 
Autoritatea contractanta va elibera/restitui garanția de buna execuție 
conform prevederilor art. 92 alin. (4) din H.G. 925/2006. 

Solicitările de clarificări pot fi transmise de operatorii economici interesaţi  la adresa de e-mail 
achizitii@fundatiapentrusmurd.ro. 
Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi afişate pe site-ul achizitorului, www.fundatiapentrusmurd.ro, 
fără a divulga identitatea solicitantului, la secțiunea aferenta procedurii. Documentația de atribuire va 
produce efecte și conform clarificărilor publicate/comunicate. 

mailto:achizitii@fundatiapentrusmurd.ro
http://www.fundatiapentrusmurd.ro/


 
 

Termenele se calculează conform prevederilor aferente ale OUG 34/2006. 
La şedinţa de deschidere a ofertelor, fiecare ofertant poate fi reprezentat de câte o persoană, care va trebui 
să prezinte o împuternicire în acest sens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Secţiunea II. CAIET DE SARCINI 

„Servicii de organizare de sesiuni de cursuri de formare si servicii conexe” 

 
Descrierea şi detalierea serviciilor: 
 
Perioada de derulare a cursurilor: 13 Mai 2013 – 23 August 2013 (15 săptămâni) 
Durata efectiva  a fiecarui curs: Intrare luni – iesire vineri; cazare 4 nopti. 
Numar de cursuri: 15, consecutive. 
Locatie eveniment:  Targu Mures.   
Toate specificatiile sunt pentru fiecare sesiune de curs in parte si ramin identice pentru toate cele 15 
serii.  
Cerintele din punct de vedere al numarului de participanti pe serie si a numarului de Sali de conferinte 
necesare sunt MAXIMALE.  
Numarul exact de participanti precum si numarul si tipul salilor necesare pentru fiecare serie vor fi 
comunicate prestatorului cu 7 zile inainte de inceperea fiecarei sesiuni. 
Unitatea de primire turistica în cadrul căreia vor fi furnizate serviciile de cazare, masă și punerea la 
dispoziția participanților de săli de conferințe trebuie sa fie poziționată pe raza municipiului Tg. Mureș. 
Unitatea de cazare va permite ”early check-in” și ”late check-out” fară a fi percepute costuri 
suplimentare. 
Prestatorul va factura NUMAI consumul efectiv.  
 
Specificatii tehnice pe sesiune:  

 Servicii de cazare cu mic dejun in camere duble cu paturi TWIN (separate): 
 Număr persoane: 130 
 Numar nopti cazare/persoana: 4 
 Tip hotel solicitat: min. 3 stele. 
 Perioada cazare: intrare luni – iesire vineri  
 Minim 70% din camerele în care vor fi cazați participanții trebuie să fie amplasate în 

aceeași clădire cu sălile de conferințe. In cazul in care distanta dintre structura 
principala de cazare/conferința si locațiile de cazare anexe este mai mare de 500m, 
furnizorul va asigura GRATUIT transferul cursanților pe toata durata cursurilor de 2 
ori pe zi. 

 Servicii de cazare cu mic dejun in camere single: 
 Număr persoane: 15 
 Numar nopti cazare/persoana: 4 
 Tip hotel solicitat: min. 3 stele. 
 Perioada cazare: intrare luni – iesire vineri 
 Minim 70% din camerele în care vor fi cazați participanții trebuie să fie amplasate în 

aceeași clădire cu sălile de conferințe. In cazul in care distanta dintre structura 
principala de cazare/conferința si locațiile de cazare anexe este mai mare de 500m, 
furnizorul va asigura GRATUIT transferul cursanților pe toata durata cursurilor de 2 
ori pe zi. 

 Mic dejun: Micul dejun trebuie să fie de minim 300 gr./participant (130 persoane) și să 
conțină de exemplu, dar fără a se limita la: mezeluri (2-3 feluri); antreuri calde (2 tipuri), 
de exemplu chiftele și/sau cremwursti și/sau cârnați și/sau legume preparate termic, 
brânzeturi (2 tipuri), iaurt, legume ( 3 tipuri), fructe proaspete, cereale, unt, miere, gem, 
ouă pregătite în 2 feluri (exemplu: fierte, ochiuri, omletă), cafea și ceai (50-100 
ml/participant), pâine (în minim 2 variante: albă, neagră), apă minerală, apă plată, suc. 

 Dejun : 
 Tip serviciu : dejun  
 Descriere: 



 
 

  Varianta servirii in cadrul locatiei de cazare/sala de conferinta: felul 1 - 
ciorbă sau supă în cantitate de min. 250 ml/porție, felul 2 – principal carne 
de pui și/sau vită și/sau porc și/sau pește în cantitate de 150–200 
gr./porție), garnituri asortate cu felul 2 principal (preparat termic (150-200 
gr./porție), salate de legume (150-200 gr./porție), pâine (albă și neagră), 
deserturi variate (1 tip în cantitate de 150-200 gr./porție) si apa 
minerala/apa plata in cantitate de 0,5l/persoana. Masa de prânz va fi 
diferită de la o zi la cealaltă a săptămânii;  

 Varinta servirii la locatia desfasurarii exercitiilor practice pe raza 
municipiului Tg. Mures: se va pregati o cutie tip „lunch Box” care va 
conține mâncare rece: Sandwich, fructe, desert, salate, sticla de apa de 
0.5l, etc, (conținutul/prețul unei mese reci trebuie sa fie echivalent 
meniului mesei din restaurantul) Nota: cu exceptia fructelor produsele vor 
fi ambalate in vid si cu termen de valabilitate.   

 Număr servicii solicitate/persoana: 5 
 Zile: luni-vineri  
 Număr de persoane: 150 

 

 Cina : 
 Tip serviciu: cina  
 Numar servicii solicitate/persoana: 4 
 Zile: luni-joi  
 Număr de persoane: 150 
 Descriere: felul 1 – gustare rece sau caldă (minim 1 tip în cantitate de min. 250 

gr./porție), felul 2 - principal (minim 1 tip: carne de pui și/sau vită și/sau porc 
și/sau pește în cantitate de 150 - 200 gr./porție), garnituri asortate cu felul 2 
principal (preparat termic (150 - 200 gr./porție) și salate de legume (150 - 200 
gr./porție), pâine (albă și neagră), deserturi variate (1 tip în cantitate de min. 150 - 
200 gr./porție), apa minerala/apa plata in cantitate de 0,5l/persoana si bauturi 
racoritoare in cantitate de 0,5l/persoana. Cina va fi diferită de la o zi la cealaltă a 
săptămânii. 

 Locatie servire masa: in locatia principala n care este ofertata sala de conferinta si 
cazarea 

 Pachet conferinta  format din : 
 3 Sali  de conferința tip 1: 

 Suprafata minima: 50mp – se va atasa un releveu al salii cu dimensiunile 
efective. 

 Stilpii sau alte constructii prezente in sala nu trebuie sa afecteze câmpul 
vizual dintre participanti si ecranul de proiectie. In cazul in care sala 
prezinta stilpi, suprafata neobstructionata efectiva va fi luata in calcul 

 Numar zile : 4 respectiv de marti ora 8 pina vineri ora 18 ; 

 Durata pe zi: estimativ 9,5 ore/zi (intre orele 8:00-17:30; 8 ore de cursuri  
propriu zise + pauze de cafea si dejun) 

 Zile de desfasurare: 4 zile (marti-vineri) 

 Locatie sala de conferinta: in locatia in care sunt ofertate serviciile de masa 
și de cazare a participanților 

 Capacitate sala de conferinta: maxim 30 persoane.  

 Dotari sali solicitate: 
o Flipchart 
o Ecran de proiectie sau minim un perete alb pe care se poate realiza 

proiectia astfel incat sa fie vizibila pentru auditoriul format din cei 
30 de participanti 



 
 

o Scaune individuale cu masuta incorporata (de preferinta) sau minim 
scaune pentru maxim 40 persoane; 1 masa prezidiu cu 2 locuri, 
acces prize, prelungitoare 

o Videoproiector 
o Sonorizare: microfon fix și mobil 
o Acces internet de mare viteza wifi nerestrictionat.  
o Sistem de aer conditionat 

 1 Sala  de conferinta tip 2: 

 Suprafata minima: 50mp – se va atasa un releveu al salii cu dimensiunile 
efective. 

 Stilpii sau alte constructii prezente in sala nu trebuie care sa afecteze 
cimpul vizual dintre participanti si ecranul de proiectie. In cazul in care sala 
prezinta stilpi, suprafata neobstructionata efectiva va fi luata in calcul 

 Numar zile : 4 respectiv de marti ora 8 pina vineri ora 18 ; 

 Durata pe zi: estimativ 9,5 ore/zi (intre orele 8:00-17:30; 8 ore de cursuri  
propriu zise + pauze de cafea si dejun) 

 Zile de desfasurare: 4 zile (marti-vineri) 

 Locatie sala de conferinta: in locatia in care sunt ofertate serviciile de masa 
și de cazare a participanților 

 Capacitate sala de conferința: maxim 40 persoane.  

 Dotari sali solicitate: 
o Flipchart 
o Ecran de proiectie sau minim un perete alb pe care se poate realiza 

proiectia astfel incat sa fie vizibila pentru auditoriul format din cei 
30 de participanti 

o 6 Mese/birouri dimensiuni minime 70x140 cu scaunele aferente 
fiecare cu acces priza pentru echipamente IT; 1 masa prezidiu cu 2 
locuri, acces prize, prelungitoare 

o Videoproiector 
o Sonorizare: microfon fix și mobil 
o Acces internet de mare viteza wifi nerestrictionat.  
o Sistem de aer conditionat 

 
  1 Sala de conferinta tip 3: 

 Suprafata minima: 140mp – se va atasa un releveu al salii cu dimensiunile 
efective. 

 Stilpii sau alte constructii prezente in sala nu trebuie sa afecteze câmpul 
vizual dintre participanti si ecranul de proiectie. In cazul in care sala 
prezinta stilpi, suprafata neobstructionata efectiva va fi luata in calcul 

 Numar zile : 5 

 Durata pe zi: estimativ 2 ore/zi (17:30-19:30) 

 Zile de desfasurare: luni-vineri 

 Locatie sala de conferinta: in locatia in care sunt ofertate serviciile de masa 
și de cazare a participanților 

 Capacitate sala de conferinta: maxim 140 persoane.  

 Dotari sali solicitate: 
o Flipchart 
o Ecran de proiectie sau minim un perete alb pe care se poate realiza 

proiectia astfel incat sa fie vizibila pentru auditoriul format din cei 
150 de participanti 

o Scaune individuale cu masuta incorporata (de preferinta) sau minim 
scaune pentru 150 persoane; 1 masa prezidiu, acces prize, 
prelungitoare 

o Videoproiector 



 
 

o Sonorizare: microfon fix și mobil 
o Acces internet de mare viteza wifi nerestrictionat 
o Sistem de aer conditionat  

 
NOTA: IN CAZUL IN CARE FURNIZORUL DETINE SALI CARE POT FI PARTAJATE, IAR SUPRAFATA 
REZULTATA CORESPUNDE CU MINIMUL SOLICITAT PENTRU SALILE DE TIP 1 SI 2, OFERTAREA LOR ESTE 
CONFORMA SI VA FI ECHIVALATA CA ATARE. IN URMA PARTAJARII SALILE REZULTATE TREBUIE SA DETINA 
TOATE FACILITATILE CERUTE IN MOD INDIVIDUAL. 

 
 Cofee break-uri: 

 Numar cofee break-uri per persoana: 8 

 Numar maxim cofee break-uri/zi: 2 

 Repartizare pe zile: 1/zi luni, 2/zi marti-joi, 1/zi vineri  

 Numar persoane/cofee break: maxim 150 

 Durata coffe break: 30 min. 

 Continut 1 cofee break: apa minerala/apa plata in cantitate de 0,5 
l/persoana, cafea 0,2 l/persoana, zahar, indulcitori 

 Locatie cofee break: in locatia in care sunt ofertate salile de conferinte 
si/sau locatia de desfasurare a exercitiilor practice. 

 Se vor folosi doar pahare de unica folosinta specifice fiecarui produs (pentru 
bauturi reci/fierbinti) 

 Daca coffe break-ul va avea loc la locatia de desfasurare a exercitiilor 
practice furnizorul va acoperi si necesarul de mese si alte obiecte necesare 
din punct de vedere logistic pentru desfasurarea acestuia. 

   
Se vor asigura gratuit un număr de 20 locuri de parcare/zi – de luni pina vineri (5zile) fara limita de 
ieșiri/intrări ale aceluiași vehicul. 
 
Furnizorul va pune la dispozitia beneficiarului un autocar sau mai multe pentru a asigura transferul 
participantilor la curs între locațiile de exerciții și unitatea turistică de cazare/sali de conferințe, pe raza 
municipiului Tg. Mures,  incepind de marti si pina vineri după cum urmează: 

- Luni 14:00-18:00 
- Marti, miercuri si joi intre 8:00-18:00 
- Vineri intre 8:00 si 16:00 
- Maxim 200 km/zi 
 

Numărul persoanelor pentru care se solicită cazare și masă este un număr estimat. Autoritatea contractantă 
va decide şi înştiinţa în timp util (minim 7 zile) prestatorul cu privire la numărul exact de persoane pentru 
care se vor furniza serviciile de cazare, masă și transport.  
 
Serviciile vor fi prestate între data semnării contractului şi 30 Septembrie 2013. 
  
Furnizorul va asigura asistenţă gratuită, la fața locului, zilnic, pe toată perioada desfăşurării evenimentelor.  
 
Prestatorul se va asigura de completarea următoarelor documente necesare pentru facturare: listă 
prezență, diagramă cazare, borderou masă, borderou transport, listă primire materiale. Documentele cu 
personele participante vor fi furnizate în fiecare serie de către Fundația pentru SMURD. Factura va fi 
însoțită de procesul verbal de recepție, documentele menționate mai sus completate corect și în original în 
2 exemplare. 
 
Plata serviciilor asigurate de către prestator se va efectua conform listelor de participanți. 
 
Prezentarea ofertei: Furnizorul va prezenta defalcat preturile individuale, conform anexei formularului 6, 
dupa cum urmeaza: 
 



 
 
Pret loc in camera dubla/noapte X 7800 NOPȚI. 
Pret loc in camera single/noapte X 900 NOPȚI. 
Pret dejun/persoana (indiferent de locul servirii) X 11250 DEJUNURI. 
Preț cina/persoana X 9000 CINE. 
Pret coffe Break/persoana (indiferent de locul servirii) X  18000 COFFE BREAK. 
Pret sala conferința tip 1/zi X 3sali X 4zile X 15 SESIUNI. 
Pret sala conferința tip 2/zi X 4zile X 15 SESIUNI. 
Pret sala conferința tip 3/zi X 5zile X 15 SESIUNI. 
Pret autocar cu sofer/sesiune X 15 SESIUNI. 
PRETURILE VOR FI EXPRIMATE IN RON FARA TVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECŢIUNEA III FORMULARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

Formular 1 
 

INFORMATII GENERALE 
 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Contul si banca: 
5*. Telefon: 
      Fax: 
     Telex: 
    E-mail: 
6. Certificatul de inmatriculare/ inregistrare _______________________ 
                             (numărul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 
7. Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________ 
                                 (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: 
___________________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
9. Principala piaţa a afacerilor: 
 
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
 

Anul 
 
 

Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie 
(lei) 

2010 
 

2011 
 

2012 
 
 

 
 
Semnătura si numele în clar:  …...................................... 
(persoana/persoanele autorizate sa semneze din partea Ofertantului) 
Data .…................……………. 
 
Atenţie!!! Datele de contact se vor folosi pentru eventualele clarificări adresate ofertantului de către 
comisia de evaluare. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Formular 2  

 

 
 
 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 

Subsemnatul _______, reprezentant împuternicit al ___________________,  (denumirea/numele si 
sediul/adresa operatorului economic), în numele ofertantului pe care îl reprezint în cadrul procedurii de 
achiziție organizată de FUNDAȚIA PENTRU SMURD,  declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii 
din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la 
art. 180 din Ordonanţa de urgenţa 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, 
respectiv că în ultimii 5 ani nu am fost condamnați 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 informațiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înțeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declarațiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
 
Data completării ...................... 

              Operator economic,_________________ 
(semnătura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Formular 3 
 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

 
Subsemnatul(a)______________________________, reprezentant împuternicit al ________________ 

[se insereaza numele ofertantului], în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului 
„Servicii de organizare de sesiuni de cursuri de formare si servicii conexe”, la data de .............. [se 
inserează data], organizată de către FUNDAȚIA PENTRU SMURD, declar pe proprie răspundere că operatorul 
economic pe care îl reprezint: 
a) nu a intrat în faliment ca urmare a unei hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 
b) şi-a 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 este stabilit până la data solicitată stabilită pentru deschiderea ofertelor. 
c) nu se află în situația în care in ultimii 2 ani să nu își fi îndeplinit in mod defectuos obligaţiile 
contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care să producă sau să fie de natură să 
natura sa producă grave prejudicii beneficiarilor; 
d) nu a fost condamnat, în ultimii trei 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 că 
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente 
doveditoare de care dispunem. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data ............... 

        Operator economic,                                              
                                          

           (semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Formular 4 
 
 

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 
 
Prezenta declarație este dată pe propria răspundere referitor la procedura pentru atribuirea contractului 
„Servicii de organizare de sesiuni de cursuri de formare si servicii conexe” organizată de către 
FUNDAȚIA PENTRU SMURD și în ceea ce privește operatorul economic ……………………………………. . 
Subsemnatul ………………. declar că operatorul economic pe care îl reprezint: 
- nu se află în nici o situaţie care să genereze un conflict de interese, conform legii române ori a legislației 
europene incidente cum ar fi situaţii care influenţează sau sunt de natură să influenţeze capacitatea sa 
precum şi a angajaţilor sau sub-contractorilor săi de a furniza o opinie profesională obiectivă şi imparţială, 
de a-şi respecta obligaţiile asumate faţă de achizitor, sau care conduce sau poate conduce la distorsionarea 
concurenţei în cadrul procedurii de atribuire. 
- nu are drept membri în cadrul consiliului de administraţie sau al organelor de conducere ori de supervizare 
şi/sau nu are ca acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea 
inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) al OUG 
34/2006, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul achizitorului. 
- nu se află în conflict de interese, așa cum este acesta definit de art. 14 al OUG 66/2011 şi anume nu se 
află în situația în care să există legături între acesta și structurile membrilor adunării generale a 
achizitorului, a consiliului director sau a persoanelor cu atribuții de conducere, ori între acesta și membrii 
comisiei de evaluare, sau în care să deţină pachetul majoritar de acţiuni în altă firmă participantă la 
procedura de atribuire a contractului. 
- nu se afla in niciuna din situațiile prevăzute de art. 93(1), art. 94 si art. 96(2)(a) din Regulamentul (CE) nr. 
1605 / 2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene, cu 
modificările si completările ulterioare, respectiv următoarele situații:  
• a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii 
criminale sau orice alte activitati ilegale in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatilor;  
• este declarat a fi intr-o situatie grava de incalcare contractuala prin neindeplinirea obligatiilor provenind 
dintr-o procedura de achizitii sau de alta finantare nerambursabila din fondurile Comisiei Europene;  
• este vinovat de inducerea grava in eroare a Autoritatii Contractante prin furnizarea de informatii 
incorecte in cursul participarii la selectia de proiecte sau nefurnizarea informatiilor solicitate;  
• se afla intr-una din situatiile de excludere de la procedura de achizitii publice mentionate la art. 93 alin. 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1605 / 2002;  
• este exclus de la contracte sau granturi finantate de la buget, pe o perioada maxima de zece ani.  
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu. 
 
De asemenea, declar că dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de 
achiziţie, vom notifica în scris, de îndată, achizitorul şi vom lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei 
respective. 
 
 
Data completării ...................... 

Operator economic,_________________ 
(semnătura autorizată) 



 
 
 
Formular 5 

 
 

Declaratie privind calitatea de participant la procedura 
 
1. Subsemnatul ......, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului 
economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la 
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie „Servicii de organizare de sesiuni de cursuri de 
formare si servicii conexe”, la data de .............. (zi/lună/an), organizată de ACHIZITORUL FUNDAȚIA 
PENTRU SMURD, particip şi depun ofertă: 
□ în nume propriu;  
□ ca asociat în cadrul asocierii condusa de < numele liderului / noi înşine >. 
□ ca subcontractor 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
2. Confirmam faptul ca nu licitam pentru acelasi contract in nici o alta forma.  
3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmam, ca membru in consortiu/asociere ca toti membrii 
raspund solidar pentru executia contractului, ca membrul conducator este autorizat sa oblige si sa 
primeasca instructiuni in numele si pe seama fiecarui membru, ca executia contractului, inclusiv platile 
constituie responsabilitatea membrului conducator si ca toti membrii asocierii in participatiune/consortiului 
se obliga sa ramina in asociere/consortiu pe intreaga durata a executiei contactului 
4. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Secţiunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de interese 
din Ordonanţa 34/2006, si adăugam, in mod special, ca nu avem nici un potenţial conflict de interese sau 
alte relaţii asemănătoare cu ceilalţi candidaţi sau alte părţi implicate in procedura de atribuire in timpul 
depunerii ofertei; 
5. Subsemnatul declar că: 
□ nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici; 
□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
6. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în 
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie 
publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie 
publică. 
7. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
achizitorul 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. 
8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai achizitorului Fundația pentru SMURD  cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
Data completării :......... 

      Operator economic, 
(ştampila si semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Formular 6 

 
OFERTĂ FINACIARĂ 

 
Către ....................................................................................................  
       (denumirea achizitorului şi adresa completă) 

 
Stimate doamne/stimaţi domni, 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii ______________________________________, 

reprezentanţi ai ofertantului ___________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si 
cerinţele cuprinse in documentaţia de atribuire a contractului „Servicii de organizare de sesiuni de 
cursuri de formare si servicii conexe”, să prestăm _____________ (denumirea serviciilor)_____________, 
aferente pentru suma de________(suma in litere si in cifre)______________ lei, la care se adaugă taxa pe 
valoarea adăugata în valoare de      _______(suma in litere si in cifre)_______lei. 

2. Ne angajam ca, în cazul in care oferta noastră este stabilita câştigătoare, să prestam serviciile 
conform cerințelor achizitorului și a tuturor cerințelor documentației de atribuire și conform tuturor 
prevederilor propunerilor noastre tehnice și financiare. 

3. Ne angajam să menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ___________(durata in litere 
si cifre)___________zile, respectiv pana la data de _____(ziua/luna/anul))_________, si ea va rămâne 
obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câştigătoare, vor constitui 
un contract angajant intre noi. 

5. Alături de oferta de baza: 
     _ 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale cărei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, 
marcat in mod clar "alternativa"; 
     _ 
    | |   nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

6. Am înţeles si consimţim ca, în cazul in care oferta noastră este stabilita ca fiind câştigătoare, sa 
constituim garanţia de buna execuţie in conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe 
care o puteţi primi. 

Data _____/_____/_____ 
 
(semnătura)_____________, in calitate de ___________________, legal autorizat sa semnez oferta 

pentru si in numele ___________(denumirea/numele ofertantului) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
ANEXĂ FORMULAR 6 - OFERTĂ FINANCIARĂ   

 
„Servicii de organizare de sesiuni de cursuri de formare si servicii conexe” 

 
 
 

 
 

Data _____/_____/_____ 
(semnătura)_____________, in calitate de ___________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ___________(denumirea/numele ofertantului) 

 

 

Nr. 
crt. 

Eveniment/servicii 
aferente 

Nr. persoane 
/ curs 

Nr. 
cursuri 

Nr. zile / 
servicii / 
persoană 

Nr.  total 
servicii 

Preț unitar 
/ serviciu 

Pret total 
/curs 

(fara TVA) 

Pret Total / 
15 cursuri 
(fara TVA) 

Total TVA 
Pret Total / 
15 cursuri 
(incl. TVA) 

  A B C D = A x B x C E F = A x C x E G = D x E H I = G + H 

1 
Cazare (loc în cameră 
twin): luni - vineri 

130 15 4 7.800   
 

  

2 
Cazare (loc în cameră 
single):  luni - vineri 

15 15 4 900   
 

  

3 
Dejun (indiferent de locul 
servirii):  luni - vineri 

150 15 5 11.250   
 

  

4 Cina:  luni - joi 150 15 4 9.000   
 

  

5 Coffe Break 150 15 8 18.000   
 

  

6 
Sală de conferințe tip 1: marți - vineri, 3 
săli /zi 

15 
4 zile x 3 

săli 
180   

 
  

7 
Sală de conferințe tip 2:  marți - vineri , 1 
sală /zi 

15 
4 zile x 1 

sală 
60   

 
  

8 
Sală de conferințe tip 3:  luni - vineri , 1 
sală /zi 

15 
5 zile x 1 

sală 
75   

 
  

9 
Tranportul participanților între hotel și 
locațiile de exerciții (tur și retur): luni – 
vineri. 

15 5 zile  75   
 

  

TOTAL ....... lei ....... lei ....... lei ....... lei 



 
 
 
 
Formular 7  
    
Nr. .......... / …………………. 
 
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 
Adresa: ………………………………… 
Telefon :………………………………… 
Fax :……………………………………... 
E-mail: …………………………………… 
 
 

                                                       SCRISOARE DE INAINTARE 
 
Către: Autoritatea contractanta FUNDAȚIA PENTRU SMURD 
Adresa:  Str. Theodor Sperantia nr. 104, Bl. S25, Sc. 2, Apt. 42, Bucuresti, România 
 
 
Ca urmare a invitației de participare privind aplicarea procedurii competitive pentru atribuirea contractului 
„Servicii de organizare de sesiuni de cursuri de formare si servicii conexe”, 
 
Noi ……………………………..................................…………................................... va transmitem alăturat 
următoarele: 
1. Documentul ..............................................…..… privind garanția pentru participare, in cuantumul 
si in forma stabilite prin documentația de atribuire; 
2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conținând, un exemplar original si o copie in limba romana, 
conținând: 
a) oferta; 
b) documentele care însoțesc oferta. 
Avem speranța ca oferta noastră este corespunzătoare si va satisface cerințele dumneavoastră. 
 
 
Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA] 
 
Cu stima, 
 
[Nume ofertant], 
……........................... 
(ştampila si semnătura autorizata) 
 

Înregistrată la sediul autorității 
contractante sub nr. ……….. / …………… .     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Formular 8 

  
DECLARAŢIE 

PRIVIND PRINCIPALELE PRESTARI DE SERVICII SIMILARE DIN ULTIMII 3 ANI 
 
 
 
Subsemnatul ____________________ [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al 
operatorului economic ________________________________ [denumirea/numele si sediul/adresa 
operatorului economic] declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, 
ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale și reprezintă experiența în prestarea de  servicii similare 
(furnizarea de produse similare, cu personalizare) a operatorului economic menționat mai sus. 
 Subsemnatul, ________________________ declar ca 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, 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 si adresa 
autoritaţii contractante] cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură cu activitatea noastră. 
 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de __________________[se precizează data expirării 
perioadei de valabilitate a ofertei] 
 
Data ............... 
                  
            

        Operator economic, 
                                                                                                                                                                          

                                      (numele reprezentantului legal, in clar) 
             
        ......................   

         (semnătura autorizată) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Anexă a Formularului 8 
 

Nr. 
Crt. 

Obiectul 
contractului 

 

Denumirea/numele 
beneficiarului/clientului 

Adresa 

Calitatea 
prestatorului*) 

Preţul total 
al 

contractului 

Procent  
îndeplinit 

de 
prestator 

% 

Cantitatea 
(U.M.) 

Perioada 
de 

derulare**) 

0 1 3 4 5 6 7 8 

 
1 
 

       

 
2 
 

       

 
.... 

 

       

 
 
 

       

 
 
 
Data .............. 

             
   Operator economic, 

 
(numele reprezentantului legal, in clar) 

             
  (semnătura 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 perioada de începere şi de finalizare a prestării (furnizării). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Formular 9 

 
GARANŢIA DE PARTICIPARE 

 
BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURARI 
................... 
(denumirea) 
 
Către  ………            
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului „Servicii de organizare de sesiuni de cursuri de 
formare si servicii conexe” (denumirea contractului de achizitie publică), noi .............. (denumirea 
băncii/societatii de asigurari), având sediul înregistrat la ............................ (adresa băncii/societatii de 
asigurari), ne obligăm fată de ................................ (denumirea autoritătii contractante) să plătim 
suma de ...............................lei (în litere si în cifre),  
1) la prima sa cerere scrisă si fără ca aceasta să aibă obligația de a-si motiva cererea respectivă, cu 
conditia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea si datorată ei este din 
cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile următoare: 
a)ofertantul ..................................... (denumirea/numele) si-a retras oferta în perioada de valabilitate 
a acesteia; 
b)oferta sa fiind stabilită câstigătoare, ofertantul ............................................. (denumirea/numele) 
nu a constituit garantia de bună executie în perioada de valabilitate a ofertei; 
c)oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul ............................... (denumirea/numele) a refuzat 
să semneze contractul de achizitie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 
Prezenta garanție este valabilă până la data de .................................. 
 
Parafată de Banca/societate de asigurare............. (semnătură autorizată) în ziua ......... luna ......... anul 
............ 
2) după constatarea uneia sau mai multor dintre situaţiile următoare: 
a)ofertantul ..................................... (denumirea/numele) si-a retras oferta în perioada de valabilitate 
a acesteia; 
b)oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul ............................................. (denumirea/numele) 
nu a constituit garantia de bună executie în perioada de valabilitate a ofertei; 
c)oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul ............................... (denumirea/numele) a refuzat 
să semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei. 
Constatarea se va efectua în termen de maxim ....... zile de la solicitarea autorităţii contractante. 
 
Prezenta garantie este valabilă până la data de .................................. . 
 
Parafată de Banca/societate de asigurare............. (semnătură autorizată) în ziua ......... luna ......... anul 
............ 
 
*Garantia de participare se va constitui conform art. 86 din HG 925/2006 modificata cu HG 834/2009. 
Notă: se va completa, după caz, varianta 1) sau varianta 2) 
 



 
 
 
 
Formular 10 
   
 

GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 
 
BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURARI 
.................. 
(denumirea) 
 
Cu privire la contractul de achizitie publică „Servicii de organizare de sesiuni de cursuri de formare si 
servicii conexe” (denumirea contractului), încheiat între .............................., în calitate de 
contractant, si ......................................, 
în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenta 
sumei de ...............lei , reprezentând ....................% din valoarea contractului 
respectiv,  
1) orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însotită de o declaratie cu privire la neîndeplinirea 
obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achizitie publică 
mai sus mentionat. 
 
Plata se va face în termenul mentionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea 
achizitorului sau a contractantului. 
2) orice sumă cerută de acesta, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi 
îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, condiţionat de constatarea culpei persoanei garantate, în 
conformitate cu contractul garantat. 
 
Prevederi comune variantelor 1) şi 2): 
Prezenta garantie este valabilă până la data de ................................ 
În cazul în care părtile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garantiei sau 
să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obtine acordul 
nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garantie îsi pierde valabilitatea. 
 
Parafată de Banca/Societatea de Asigurari ........................... în ziua ......luna ..... anul ............  
 
Notă: se va completa, după caz, varianta 1) sau varianta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
SECTIUNEA IV 

A DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI 
„Servicii de organizare de sesiuni de cursuri de formare si servicii conexe” 

 
S-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între: 
FUNDATIA PENTRU SMURD, cu sediul in Municipiul Tg. Mures, adresa Str. Gheorghe Marinescu nr.50, judetul 
Mures, Romania, Cod de identificare fiscala:20177660, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor 
aflat la Grefa Judecatoriei Tg. Mures sub nr.7/19.12.2006, cont RO12RZBR0000060012959474, deschis la 
Banca Raiffeisen, Agentia Bucuresti, reprezentata prin dr. Ioana Mirela Daramus, functia manager proiect si 
reprezentant legal, în calitate de achizitor, pe de o parte 
şi 
_________________, cu sediul social in ________________________, tel _________________ fax 
________________ număr de înmatriculare ________________, cod unic de înregistrare 
_____________________, cont ______________________ deschis la __________________, reprezentat prin 
doamna ________________________________, in calitate de Prestator, pe de alta parte, 
care va funcționa conform clauzelor de mai jos: 
2. DEFINIŢII 
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat între achizitor şi 
prestator. 
b) achizitor şi prestator – părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract; 
c) preţul contractului – preţul plătibil presatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d) origine – locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin 
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esenţiala a componentelor rezulta un produs nou, 
recunoscut comercial, care este definit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de 
componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de naţionalitatea furnizorului. 
e) destinaţie finala - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
f) termenii comerciali – de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţionala de 
Comerţ (CIC) 
g) standarde - standardele, reglementările tehnice, condiții sau altele asemenea prevăzute în Caietul de 
sarcini şi în Propunerea tehnică, coroborate cu uzanțele specifice serviciilor; 
h) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii 
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului 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, 
embargo, 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; 
i) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. INTERPRETARE 
3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifica in 
mod diferit. 
 
4.  OBIECTUL PRINCIPAL AL  CONTRACTULUI 
4.1 - Obiectul principal al contractului îl constituie: 
Prestarea de servicii de organizare se sesiuni de cursuri de formare și servicii conexe, constând în cazare,  
masă, punere la dispoziție de săli de conferințe pentru aproximativ 130 de persoane, în perioada 13 mai 
2013 - 23 august 2013 (15 sesiuni) pe baza comenzilor achizitorului (în cadrul  proiectului Profesionişti în 
intervenţia integrată la accidentele colective şi dezastre, finanțat de FSE, prin AM POSDRU, prin contractul 



 
 
de finanţare POSDRU/81/3.2./S/58809), conform acestui contract, conform documentelor contractului și 
conform tuturor conform uzanțelor profesionale general acceptate și practicate de piața comercială 
specifică serviciilor de cazare și masă. Prestarea serviciilor se va face pe baza și conform comenzilor 
achizitorului. Prestatorul înţelege şi acceptă faptul că decizia de a fi prestate servicii, cantitatea și data 
exactă a acestora aparține achizitorului.  
4.2 Contractul stabileşte cadrul general de prestare a serviciilor, cantitatea acestora (atât cu privire la 
numărul persoanelor cât şi cu privire la servicii) putând varia în funcție de comenzile achizitorului. 
Achizitorul nu are obligaţia de a comanda o anumită cantitate de servicii, serviciile contractate cuprinzând 
cantităţi maxime posibile. Comandarea acestora se va face anterior datelor de prestare şi va fi însoţită de 
informaţiile necesare. 
4.3. Încheierea contractului generează obligații în sarcina achizitorului numai pentru serviciile pe care le va 
comanda efectiv. Prestarea serviciilor se va face numai pe baza și conform comenzilor pe care le va adresa 
achizitorul prestatorului. 
 
5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI  
5.1 - Documentele contractului, reprezentând anexe ale acestuia și parte integrală a contractului, sunt: 
1) Anexa 1: Caietul de sarcini cu clarificările ulterioare. 
2) Anexa 2: Oferta financiara. 
3) Anexa 3: Propunerea tehnica.  
4) Anexa 4: Clarificări față de oferta prestatorului. 
În cazul în care există discrepanţe între prevederile documentelor de mai sus, vor prevala prevederile 
caietului de sarcini, iar oferta se consideră acceptată numai în aceste condiţii. De asemenea, în cazul în 
care vor exista discrepanţe între prevederile caietului de sarcini şi cele ale contractului vor prevala primele 
prevederi. 
 
6.  PREŢUL CONTRACTULUI 
6.1. Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de 
_______________ Lei cu TVA inclus, respectiv ______________ lei fără TVA,  si TVA de __________ Lei, 
conform Propunerii financiare, anexă la prezentul contract. 
6.2 Toate plățile se vor efectua conform prețurilor unitare ofertate și în raport de cantitatea de servicii 
efectiv prestate și acceptate. 
 
7. DURATA CONTRACTULUI 
7.1. – Durata contractului este cuprinsă între data semnării și 30.09.2013.  
 
8. PERIOADA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI 
8.1. – Executarea prezentului contract începe după semnarea lui de ambele părţi şi constituirea garanţiei de 
bună execuţie, conform prevederilor caietului de sarcini. Executarea contractului va începe și va avea loc 
pe baza și conform comenzilor comunicate de către achizitor prestatorului.  
 
9. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI 
9.1. – (1) PRESTATORUL are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 
maxim 5 (cinci) zile de la data semnării contractului de către ultima parte. 
(3) In cazul în care Prestatorul nu constituie garanţia de bună execuţie in perioada specificată la 9.1. (1), 
contractul este reziliat de plin drept, Prestatorul fiind de drept în întârziere prin simpla împlinire a 
termenului stabilit pentru constituirea garanției de bună execuție. 
9.2. - Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este ___________ Lei, reprezentând un 
procent de 10% (sau 5% în cazul IMM) din valoarea contractului fără TVA. 
9.3. - ACHIZITORUL are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat sau a sumelor datorate și pentru acestea, dacă Prestatorul nu îşi îndeplineşte, sau îşi 
îndeplineşte necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie ACHIZITORUL va notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată 
obligaţiile care nu au fost respectate. 



 
 
9.4. - ACHIZITORUL are obligaţia de a elibera garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 14 zile 
de la data îndeplinirii integrale de către Prestator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, dacă nu a 
ridicat până la aceea dată pretenţii asupra ei.  
9.5. În cazul în cazul în care contractul nu va fi executat în tot sau în parte exclusiv datorită voinței 
achizitorului, prestatorul este îndreptățit să îi fie restituită maxim garanția de bună execuție constituită, în 
suma în care a fost constituită, fără alte compensații, indiferent de natura acestora.  
 
10. LEGEA APLICABILA SI LIMBA CONTRACTULUI 
10.1. – Legea care guvernează acest contract şi în conformitate cu care contractul este interpretat  este 
legea română. 
10.2. - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
11. COMUNICAREA DINTRE PARTI 
11.1 - (1) Orice aviz, aprobare, instrucţiune, notificare, solicitare sau altă comunicare similară între părţi, 
referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă la adresele comunicate reciproc de 
către părţi, şi nu trebuie întârziată sau refuzată în mod nejustificat.  
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât de transmiţător, la momentul transmiterii cât şi de către 
destinatar, la momentul primirii. 
(3) Orice comandă transmisă de achizitor la adresa de e-mail sau nr. de telefon ori fax declarate sau 
indicate de căre Prestator cu prilejul încheierii sau derulării contractului se consideră primită, indiferent 
dacă acesta din urmă a confirmat sau nu primirea comenzii, ori dacă există sau nu o dovadă de confirmare a 
primirii comunicării. 
11.2 – Ori de câte ori prin contract este prevăzut un termen de transmitere a comunicării, transmiţătorul va 
lua toate măsurile necesare pentru  respectarea termenului indicat. 
11.3. Achizitorul nu este ținut să comunice comanda serviciilor într-o anumită formă. Serviciile vor putea fi 
comandate de către Achizitor prin intermediul oricăruia dintre prepușii săi. În situația în care Prestatorul 
are dubii cu privire la validitatea unei comenzii, are obligația să înștiințeze achizitorul cu privire la acest 
fapt. 
 
12. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI  
12.1 - PRESTATORUL se obligă: 
(1) să primească de la achizitor comenzile transmise;  
(2) să presteze serviciile conform contractului, a documentelor contractului şi a comenzilor achizitorului, cu 
maximă diligență, cu bună credință și conform tuturor conform uzanțelor profesionale general acceptate și 
practicate de piața comercială specifică serviciilor. 
(3) să livreze produsele la termenele (data și ora) menționate în comenzile transmise de către achizitor, 
conform intervalelor orare specificate în comenzi, respectiv corespunzător orelor pentru masa de prânz, 
cină, pauze de cafea și săli de conferințe. 
12.2 Prestatorul își asumă obligația ca serviciile să fie prestate cu respectarea tuturor normelor legale 
aferente prestării tuturor serviciilor, în integralitatea acestora și cu existența tuturor autorizațiilor legale 
pentru serviciile prestate. 
12.3 PRESTATORUL își asumă obligația să înștiințeze în termen de maxim 3 zile Achizitorul, în situația în 
care sieși sau subcontractantului i-a fost modificată sau retrasă sau nu i-a fost eliberată vreuna din 
autorizațiile care îi permit, conform legii, prestarea serviciilor contractate. 
12.4. - (1) PRESTATORUL se obligă să presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract în termenele 
stabilite. În cazul în care, datorită unor factori externi neprevăzuţi în prezentul contract, ACHIZITORUL 
operează modificarea calendarului, PRESTATORUL se aplică să accepte modificarea calendarului, fără nici o 
modificare a prețurilor. 
12.5. - PRESTATORUL se obligă să despăgubească ACHIZITORUL împotriva oricăror: 
i) reclamaţii si acţiuni in justiţie, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.) si 
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia situaţiei in care o astfel 
de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către ACHIZITOR. 
12.6. - PRESTATORUL este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor si metodelor de prestare 
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.  



 
 
 
13. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI   
13.1. - ACHIZITORUL se obligă: 
(1) Atunci când comandă servicii, să le comande conform cu termenul minim de comandare prevăzut de 
caietul de sarcini, înaintea datei/orei de prestare a serviciilor. 
(2) Să efectueze plata către PRESTATOR în termen de maxim 90 zile de la data primirii, la sediul 
ACHIZITORULUI, a facturii emise de către PRESTATOR, cu condiţia acceptării serviciilor. 
 
14. PASTRAREA SI EVIDENTA DOCUMENTELOR 
14.1. PRESTATORUL are obligaţia să realizeze şi să păstreze înregistrări documentare complete, corecte 
adecvate şi sistematice cu privire la serviciile prestate si livrarea produselor finale, în forma şi la un nivel 
de detaliu suficient pentru a putea stabili cu precizie dacă cheltuielile efective ale prestatorului cuantumul 
prevăzut în bugetul defalcat al contractului pentru cheltuieli incidentale şi pentru cele de verificare a 
cheltuielilor au fost efectuate pentru executarea serviciilor prevăzute prin prezentul contract  şi în 
conformitate cu prevederile acestuia. 
14.2. – Toate documentele justificative ale activităţilor derulate de PRESTATOR în executarea contractului, 
inclusiv extrase de cont, facturile în baza cărora PRESTATORUL a efectuat cheltuieli, bonuri fiscale, ştate de 
plată şi alte documente similare, trebuie păstrate de către PRESTATOR  pentru o perioadă de minim  7 ani 
de la efectuarea plăţii finale în baza acestui contract. 
 
15. RECEPTIE SI VERIFICARI EFECTUATE DE CATRE ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE 
15.1. –  ACHIZITORUL are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile din propunerea tehnica a PRESTATORULUI şi din caietul de sarcini, având în acest sens 
drept de acces la orice documente considerate necesare. ACHIZITORUL are obligaţia de a notifica, în scris, 
prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi  să  verifice modul de prestare a serviciilor 
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile contractului, Caietul de sarcini şi Propunerea tehnica şi vor 
comunica PRESTATORULUI în scris acceptul privind Rapoartele prezentate. 
15.2. – PRESTATORUL este obligat să pună la dispoziția AMPOSDU și OIPOSDRU delegat, Autorității de 
Certificare și Plată, Autorității de Audit, Departamentului de Luptă Anti Fraudă, Comisiei Europene, Curții 
Europene de Conturi și/sau oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanțării 
nerambursabile ce reprezintă sursa de finanțare a acestui contract, la cerere și în termen, documentele 
(inclusiv contabile)  și/sau informațiile solicitate în legătură cu activitățile și plățile derulate în legătură cu 
acest contract. De asemenea, PRESTATORUL, în vederea efectuării de verificări, este obligat să acorde 
acces organismelor menționate mai sus acces la locurile și spațiile necesare, inclusiv la sistemele 
informatice și să pună la dispoziție documentele solicitate atât pe suport de hârtie cât și electronic și să 
asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. Documentele trebuie să fie ușor 
accesibile și arhivate, iar PRESTATORUL este obligat să informeze organismele menționate despre locația 
acestora în termen de trei zile de la transmiterea solicitării acestora. Astfel de verificări pot fi efectuate 
oricând pe o perioadă până la data de 31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la 
închiderea oficială a POSDRU. 
15.3 În cazul în care nu respectă obligațiile asumate conform art. 15.2, oricând după terminarea 
contractului, prestatorul este obligat să suporte daune-interese corespunzătoare prejudiciului astfel cauzat. 
 
16. FURNIZAREA SERVICIILOR ŞI DOCUMENTELE CARE LE ÎNSOŢESC 
16.1. - Prestatorul are obligaţia de a furniza serviciile conform celor stabilite in documentele contractului 
și comenzile transmise de achizitor. 
16.2. – Prestatorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc furnizarea serviciilor: 
a) factura fiscală; 
b) situații financiare aferente serviciilor prestate;  
16.3. - Certificarea de către Achizitor a faptului că serviciile au fost furnizate parţial sau total se face după 
prestarea acestora, prin semnarea de către reprezentanții autorizați ai acestuia a unor Procese-verbale de 
recepţie cantitativa si calitativa, pe baza documentelor emise de prestator pentru furnizarea serviciilor si a 
recepţiei propriu-zise  a acestora rezultate in urma prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. 
16.4. – Furnizarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor 18.1. - 18.2. 



 
 
 
17. AMBALARE  
17.1. – (1) Nu se aplică 
 
18.  ACCEPTAREA SERVICIILOR 
18.1. – ACHIZITORUL se obligă să accepte spre plată serviciile prestate de către PRESTATOR dacă acestea 
sunt prestate corespunzător prevederilor contractului, a anexelor acestuia, a comenzilor transmise, precum 
și conform standardelor de calitate contractate. Acceptarea serviciilor se va consemna într-un proces-verbal 
de recepție calitativă și cantitativă semnat cel puțin de către Achizitor.  
18.2. – In cazul în care ACHIZITORUL nu acceptă, în totalitate sau parţial, in mod justificat, produsele 
livrate in urma prestării activităţii PRESTATORULUI în executarea acestui contract, achizitorul îşi rezervă 
dreptul de a refuza livrabilele și/sau efectuarea plăţii aferente serviciilor respective. 
 
19. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
19.1. – (1) Prestatorul va întocmi factura după prestarea serviciilor aferente fiecărui eveniment (sesiune) și 
ulterior acceptării serviciilor de către achizitor, consemnată într-un proces-verbal de recepție calitativă și 
cantitativă. 
Factura va fi întocmită cu menționarea și conform prețurilor unitare, raportate la cantitatea de servicii 
efectiv prestate și acceptate. Factura va avea o anexă care să cuprindă (sau va avea în menționat în 
cuprinsul acesteia) tipul serviciilor, prețurile unitare și cantitatea serviciilor facturate. 
(2) Factura / facturile trebuie transmisă  ACHIZITORULUI în original. 
19.2. – (1) ACHIZITORUL are obligaţia de a efectua plata către PRESTATOR, în Lei, în termen de 90 zile de la 
data primirii facturii de către ACHIZITOR , la sediul său, cu condiția acceptării serviciilor pe baza Procesului 
verbal de recepţie cantitativa si calitativa semnat de către ACHIZITOR. Plata se va efectua prin Ordin de 
plată, în contul şi Banca indicate de către PRESTATOR. 
(2) Toate plăţile efectuate de către ACHIZITOR in contul bancar notificat de către PRESTATOR au efect 
eliberator. 
19.3. - Dacă ACHIZITORUL nu onorează factura/facturile în termen, PRESTATORUL are dreptul de a apela la 
clauzele prevăzute la art.20. 
 
20. PENALITĂȚI 
20.1. –(1)  În cazul în care PRESTATORUL nu prestează serviciile in conformitate la termenele contractuale, 
ACHIZITORUL are dreptul de a percepe, pentru întârzieri fără ca prin aceasta sa se aducă atingere altor 
drepturi ale sale conform contractului, majorări de întârziere pentru fiecare zi scursa intre termenul de 
prestare a serviciului indicat in contract (exclusiv) si termenul efectiv de prestare (inclusiv). Aplicarea de 
daune - interese de către achizitor nu absolvă PRESTATORUL de obligaţia de prestare a serviciilor 
respective.  
(2) Rata zilnică a acestor majorări de întârziere este de 0,1% din preţul contractului, exclusiv TVA.  
(3) În cazul în care prestatorul prestează serviciile la standarde inferioare celor contractate, acesta 
datorează achizitorului cu titlul de daune, penalități în cuantum de 30% din valoarea serviciului prestat 
necorespunzător. 
(4) În cazul în care prestatorul prestează serviciile la standarde inferioare celor contractate sau cu 
întârziere, acesta este de drept în întârziere prin simpla neexecutare corespunzătoare, fără să fie necesara 
îndeplinirea oricăror formalităţi, începând de la data împlinirii termenului la care acesta trebuia să îşi 
execute obligaţia. 
(5) Majorările de întârziere/penalitățile pot fi reținute de către achizitor din sumele datorate presatorului 
și/sau din garanția de bună execuție. 
20.2. – In cazul in care ACHIZITORUL nu onorează facturile la expirarea perioadei prevăzute la art. 19.2., 
atunci PRESTATORUL are dreptul de a solicita, ca majorări de întârziere, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,1%/zi de întârziere din valoarea facturilor neachitate, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor, dar nu mai mult decât valoarea sumei datorate pentru serviciile deja efectuate, respectiv a 
facturii neachitate. 
20.3.–(1) Nerespectarea plătii de către ACHIZITOR in termenele prevăzute prin acest contract nu dă dreptul 
PRESTATORULUI de a suspenda executarea serviciilor decât după trecerea unei perioade de 30 zile de la 



 
 
termenul limită de efectuare a plătii respective, menţionat la art. 19.2, acesta având dreptul de a apela la 
clauza prevăzuta la art. 20.2.  
(2)După trecerea perioadei de 30 zile, dacă PRESTATORUL decide suspendarea prestării serviciilor, acesta va 
notifica ACHIZITORUL cu cel puţin 7 zile înainte.  
 
21. SUSPENDAREA EXECUTARII CONTRACTULUI 
21.1. – ACHIZITORUL  are dreptul de a suspenda executarea contractului, in totalitate sau parţial, in orice 
moment considera necesar, notificând PRESTATORUL in acest sens cu cel puţin 7 zile înainte. In cazul in 
care perioada de suspendare a execuţiei contractului depăşeşte 30 zile, iar suspendarea nu este impusă de 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, de către PRESTATOR, a obligaţiilor ce ii revin, 
PRESTATORUL are dreptul de a solicita ACHIZITORULUI reluarea executării in termen de maxim 30 de zile. In 
cazul in care ACHIZITORUL nu acceptă acest lucru, PRESTATORUL are dreptul de a considera contractul ca 
reziliat. 
21.2 Prestatorul acceptă faptul că numai lansarea unei comenzi generează obligații în sarcina achizitorului 
și de asemenea, acceptă faptul că acesta din urmă nu poate fi obligat să lanseze comenzi în temeiul acestui 
contract. Acest fapt se datorează eventualei situații în care bugetul achizitorului, la o dată ulterioară 
încheierii contractului, nu va mai permite comandarea și plata serviciilor. 
 
22. ÎNCETAREA și REZILIEREA CONTRACTULUI 
22.1. – Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen, sau prin executarea, de către ambele părţi, 
a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului  contract, astfel cum este definit în legislaţia 
aplicabilă. 
22.2. – Contractul se reziliază de drept și prin manifestarea de voință unilaterală a achizitorului, prin simpla 
notificare scrisă adresată PRESTATORULUI, în cazul în care acesta din urmă: 
(a) intră in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un  administrator judiciar sau 
activităţile sale comerciale sunt suspendate sau fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o 
situaţie similară cu cele anterioare, reglementata prin lege. 
(b) Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situaţiile prevăzute la paragraful 
(a) 
(c)  A fost condamnat, prin hotărâre definitiva a unei instanţe judecătoreşti, pentru o fapta care a adus 
atingere eticii si/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de la conduita 
profesionala, dovedite de ACHIZITOR prin orice mijloace permise de lege. 
(d) A fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanţe judecătoreşti, pentru fraudă, corupţie, 
implicare intr-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală prin care sunt aduse prejudicii 
intereselor financiare ale Uniunii Europene; 
(e) A fost declarat vinovat de încălcarea gravă a obligaţiilor contractuale ca urmare a unei alte proceduri 
de licitaţie sau atribuire contracte finanţate din bugetul Uniunii Europene; 
(f) Este afectat de transformări de ordin organizaţional, prin care sunt modificate statutul juridic, obiectul 
de activitate sau controlul asupra sa, cu excepţia cazurilor in care astfel de modificări sunt acceptate 
printr-un act adiţional la prezentul contract. 
(g) Este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care împiedica efectuarea corespunzătoare a 
prezentului contract 
(h) Nu furnizează garanţiile si/sau asigurările solicitate. 
22.3. – Contractul se reziliază de drept și prin manifestarea de voință unilaterală a achizitorului, prin simpla 
notificare scrisă adresată de către Achizitor PRESTATORULUI (acesta din urmă fiind de drept în întârziere 
prin simplul fapt al neexecutării corespunzătoare), in cazurile următoare: 
a) cazurile menționate la art. 20.1 al contractului. 
b) în cazul în care Prestatorul nu prestează corespunzător serviciile contractate, respectiv în cazul în care 
Achizitorul primește cel puțin cinci sesizări, din partea beneficiarilor finali ai serviciilor, cu privire la 
nerespectarea cerințelor de calitate și gramaj, altele decât cele enumerate la art. 20.1 al contractului. 
c) prestatorul prestează serviciile cu încălcarea prevederilor art. 12.2 al contractului, sau nu își execută 
obligația instituită de art. 12.3. 
Rezilierea de drept operează chiar dacă neexecutarea este de mică însemnătate și nu are caracter repetat. 
Notificarea poate fi transmisă în orice modalitate scrisă de comunicare, fără a fi necesară existența unei 



 
 
dovezi care să confirme primirea. În plus, pentru încălcările contractului menționate mai sus, Achizitorul 
are dreptul si de a pretinde daune-interese și/sau penalitățile contractuale. 
22.4. – In situaţiile menționate la art. 22.3 și fără a-i incumba obligația de a apela la drepturile de rezilere 
prevăzute în respectivul articol, ACHIZITORUL are dreptul de a finaliza obiectul prezentului contract fie 
direct, fie prin cumpărarea directă de la terţe părţi a serviciilor neprestate sau neprestate corescpunzător, 
costurile respective fiind imputabile PRESTATORULUI și datorate de către acesta, fără a fi necesară 
îndeplinirea nici unei alte condiții și fără a fi necesară dovedirea prejudiciului. 
22.5. – Imediat după primirea notificării de reziliere a contractului, PRESTATORUL va lua toate măsurile 
necesare pentru a opri executarea obligaţiilor sale de o manieră promptă şi organizată, in aşa fel încât 
costurile să fie minime. ACHIZITORUL va aviza, intr-un termen rezonabil de la încetarea contractului, 
valoarea serviciilor prestate şi sumele datorate PRESTATORULUI pentru aceasta, conform prevederilor 
relevante din art 18. 
22.6.- ACHIZITORUL nu va fi obligat sa efectueze nici o alta plata către PRESTATOR pana la finalizarea 
serviciilor conform art. 22.4., după care are dreptul de a recupera de la PRESTATOR toate costurile 
suplimentare aferente prestării serviciilor respective, sau, după caz, va  plaţi PRESTATORULUI orice sume 
restante. 
22.7. – PRESTATORUL este  îndreptăţit, după notificarea ACHIZITORULUI cu cel puţin 7 zile înainte, sa 
considere contractul reziliat de drept si să pretindă daune-interese in oricare din următoarele situaţii: 
(a) ACHIZITORUL nu plăteşte PRESTATORULUI sumele avizate de către reprezentanţii împuterniciţi ai 
achizitorului fiind datorate, după trecerea unei perioade de  30 zile de la expirarea  termenului de plata 
menţionat in art.19. 
22.8. În oricare dintre situaţiile de mai sus, sumele datorate de către achizitor cu titlu de penalități nu vor 
depăşi preţul contractului menţionat la art. 6. 
 
23. RECUPERAREA DEBITELOR 
23.1. – In cazul in care ACHIZITORUL este îndreptăţit sa perceapă penalități si/ sau daune interese, a fost 
prejudiciat sau a apelat la prevederile art. 22.4, acesta poate, decizând unilateral, să deducă sumele 
corespunzătoare acestora din orice plata datorata Prestatorului, ori să execute corespunzător garanţia de 
buna execuţie. 
23.2. – ACHIZITORUL este îndreptăţit sa recupereze de la PRESTATOR orice prejudicii suferite din vina 
PRESTATORULUI, care sunt descoperite după încetarea contractului, in conformitate cu prevederile 
legislaţiei romaneşti aplicabile. 
23.3. – PRESTATORUL  este obligat să returneze orice sume plătite in exces faţă de valoarea finală 
certificată a contractului, in termen de  15 zile de la primirea unei notificări in acest sens din partea 
ACHIZITORULUI. In cazul in care nu se conformează acestei obligaţii, achizitorul are dreptul de a aplica 
majorări de întârziere, in cuantum de 0,1% din suma astfel datorată.  
23.4. – (1)Comisioanele bancare şi alte sume similare rezultate din operaţiunile legate de plata sumelor 
datorate de PRESTATOR achizitorului cad in integralitate in sarcina prestatorului.  
(2) Comisioanele bancare si alte sume similare rezultate din operaţiunile legate de plata sumelor datorate 
de ACHIZITOR prestatorului cad in integralitate in sarcina achizitorului. 
23.5.- Uniunea Europeana are dreptul, in cazul in care acest lucru este necesar, de a se subroga 
achizitorului pentru recuperarea sumelor datorate. 
 
24. DESPAGUBIRI 
24.1.- PRESTATORUL se obliga sa despăgubească, sa protejeze si sa apere, pe cheltuiala proprie, 
ACHIZITORUL, agenţii si/ sau personalul acestuia împotriva oricăror reclamaţii si acţiuni in justiţie sau 
daune, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, cauzate de orice act sau omisiune a prestatorului in 
executarea contractului, inclusiv ca urmare a încălcării de către PRESTATOR, agenţii sau personalul acestuia 
a prevederilor legale in vigoare ale unor terţe persoane, cu excepţia situaţiei in care o astfel de încălcare 
rezulta din prevederile caietului de sarcini întocmit de către ACHIZITOR. 
24.2. - PRESTATORUL se obliga sa despăgubească, sa protejeze si sa apere, pe cheltuiala proprie, 
ACHIZITORUL, agenţii si/sau personalul acestuia împotriva oricăror reclamaţii si acţiuni in justiţie sau daune 
cauzate ca urmare a executării contractului de către prestator, in următoarele condiţii: 
(a) ACHIZITORUL notifica in scris PRESTATORUL asupra unor astfel de reclamaţii si acţiuni in justiţie sau 
daune, nu mai târziu de 30 zile după ce ACHIZITORUL ia cunoştinţă de acestea; 



 
 
(b) Limita maxima a despăgubirilor ce vor fi acordate de PRESTATOR achizitorului  nu vor depăşi preţul 
contractului. Aceasta limita nu este aplicabila despăgubirilor pe care PRESTATORUL trebuie sa le acorde 
unor terţe parţi ca urmare a unor prejudicii cauzate acestora de către PRESTATOR.  
(c) Despăgubirile ce vor fi acordate de PRESTATOR in baza acestui articol privesc numai acele reclamaţii si 
acţiuni in justiţie sau daune care sunt cauzate in mod direct de acţiuni sau omisiuni ale prestatorului in 
executarea contractului. 
24.3. – PRESTATORUL nu este răspunzător, in nici un fel, pentru reclamaţiile si acţiunile in justiţie sau 
daune cauzate de: 
(a) Decizia achizitorului de a nu urma recomandările prestatorului, de a anula orice act, decizie sau 
recomandare a prestatorului sau de a cere prestatorului sa duca la îndeplinire o decizie sau recomandare cu 
care PRESTATORUL nu este de acord sau fata de care isi exprima rezerve serioase si comunica in scris acest 
lucru ACHIZITORULUI 
(b) Executarea inadecvata, de către ACHIZITOR, agenţii sau personalul acestuia, a instrucţiunilor sau 
recomandărilor prestatorului 
 
25.AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 
25.1. – Pentru serviciile ce fac obiectul prezentului contract si care vor fi prestate de către PRESTATOR, 
plăţile datorate de către ACHIZITOR prestatorului sunt cele stabilite la art.6. si in Propunerea financiara a 
PRESTATORULUI, anexa la prezentul contract. 
25.2. – Prezentul contract nu poate fi suplimentat, iar prețurile nu pot face obiectul vreunei ajustări. 
 
28. FORTA MAJORA 
28.1. - Forţa majoră se dovedeşte de partea care o invoca, in condiţiile legii. 
28.2. - Forţa majoră exonerează de răspundere părţile in cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada in care aceasta acţionează. In sensul prezentului 
contract, forţa majoră reprezintă un eveniment insurmontabil, intervenit după semnarea contractului si 
care nu a putut fi prevăzut la momentul încheierii contractului, a cărui apariţie se afla mai presus de 
controlul parţilor si nu se datorează greşelii sau vinei acestora , si care face imposibila executarea, in 
totalitate sau parţial, a obligaţiilor asumate prin acest contract. 
Nu este considerat forţa majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate 
de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din parţi.. 
28.3. Prin excepţie de la prevederile art.20.1 si art 22, PRESTATORUL nu va fi obligat la plata majorărilor 
de întârziere si nici nu va fi răspunzător in caz de reziliere a contractului pentru neîndeplinirea obligaţiilor 
sale, daca si numai in limitele in care întârzierea in executare sau neexecutarea obligaţiilor asumate sunt 
determinate in exclusivitate de forţa majora. 
28.4.- Prin excepţie de la  prevederile art. 20.2. si art.22 ACHIZITORUL nu va fi  obligat la plata 
penalităților de întârziere in efectuarea plaţilor si nici nu va fi răspunzător in caz de reziliere a contractului 
pentru neîndeplinirea obligațiilor sale, daca si numai in limitele in care întârzierea in executare sau 
neexecutarea obligaţiilor asumate sunt determinate in exclusivitate de forţa majora. 
28.5. -  In cazul in acre oricare dintre parţi considera ca a intervenit un caz de forţa majora care fac 
imposibila executarea obligaţiilor sale, aceasta trebuie sa notifice imediat cealaltă parte asupra acestui 
lucru, furnizând detalii asupra naturii, duratei estimate si consecinţelor probabile ale evenimentului 
respectiv.  De asemenea, partea care invoca apariţia unui caz de forţa majora are obligaţia de a lua orice 
masuri care ii stau la dispoziţie in vederea limitării consecinţelor si înlăturării imposibilităţii de executare a 
obligaţiilor sale in cel mai scurt timp. 
28.6. - Daca forţa majora acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 30 zile, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 
vreuna din părţi sa poată pretinde celeilalte daune-interese si fără ca prin aceasta sa se aducă atingere 
oricăror drepturi castigate de fiecare parte in baza contractului. 
28.7. - Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor pana la apariţia acesteia. 
 
29. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
29.1 – Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătura cu îndeplinirea 



 
 
contractului. Prevederile acestui capitol (soluționarea litigiilor) nu îngrădesc în nici un fel dreptul de 
reziliere unilaterală, de aplicare/percepere de penalități sau de a aplica prevederile art. 22.4, conform 
prevederilor contractului. 
29.2 – In termen de maxim 5 de zile de la apariţia unei dispute, părţile contractante se vor notifica reciproc 
in scris asupra poziţiilor adoptate, precum si cu privire la soluţiile propuse pentru rezolvarea disputei 
respective. In cazul in care vor considera necesar, părţile se pot întâlni in scopul soluţionării disputei. 
Fiecare parte are obligaţia de a răspunde in termen de 3 zile de la cererea transmisa de cealaltă parte 
referitor la soluţionarea pe cale amiabila a disputei. 
29.3. – Daca după 10 zile de la începerea acestor tratative directe, ACHIZITORUL si PRESTATORUL nu 
reuşesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti aflate in raza teritoriala in care ACHIZITORUL are sediul. 
 
30. DISPOZIŢII FINALE 
30.1. - La inițiativa achizitorului durata contractului va putea fi prelungită, fără posibilitatea de modificare 
a prețurilor unitare. 
30.2 - Prezentul contract este încheiat azi ______________________, în două exemplare, un exemplar 
pentru Prestator şi unul pentru Achizitor, cu aceeaşi valoare juridică. 
 
  

Achizitor,                                                   Prestator, 
 
 
 
 


