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DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE 

a contractului de achiziţie publică 
 

având ca obiect prestari de servicii  de cazare și de servire a mâncării  
în vederea organizării Stagiului de Practica Europeana din cadrul POSDRU /161/2.1/G/138515 

„Acum facem practică” 
 

 
 
 
 
 
 

 cod CPV 98341000-5 (servicii de cazare), 

 cod CPV 55300000-3  (servicii de restaurant şi de servire a mâncării) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeşte în oameni ! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Tranziţia de la şcoală la viaţă activă” 
Titlul proiectului: „Acum facem practică” 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/138515 
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FIȘA DE DATE A ACHIZITIEI  

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficiala: UNIVERSITATEA CONSTANTN BRANCUȘI TÂRGU JIU 

Adresa: Calea Eroilor nr. 30 

Localitate: Târgu Jiu Cod postal: Țara: RO 

Punct(e) de contact:  

În atenția: Cîndea Ioana Roxana 

Telefon:  0253223971 

 Fax: 0253223971 

Adresa/ele de internet (daca este cazul): 

Adresa sediului principal al autorității contractante (URL)  Tg-Jiu Calea Eroilor nr.30 Gorj 

 

Alte informații pot fi obținute la: 

X Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior 

□ Altele: completați anexa A.I 

Număr zile până la care se pot solicita clarificări inainte de data limită de depunere a ofertelor 

Zile : 3 (inainte de data limita de depunere a ofertelor) 

 

 

I.2) TIPUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ȘI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂȚILE 

PRINCIPALE) 

 

□ Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, 

inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 

□ Agenție/birou național sau federal 

□ Colectivitate teritorială  

□ Agenție/birou regional sau local  

X  Organism de drept public     

□ Instituție/agenție europeană sau organizație europeană 

 

□ Servicii publice generale 

□ Apărare 

□ Ordine și siguranță publică 

□ Mediu 

□ Afaceri economice și financiare 

□ Sănătate 

□ Construcții si amenajări teritoriale 

□ Protecție socială 

□ Recreere, cultura și religie 

X Educație   

□ Altele (precizați): ————— 
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Autoritatea contractantă actionează în numele altor autorități contractante                                              da □ 

nu X 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă 

Servicii  de cazare și de servire a mâncării necesare organizării Stagiului de Practica Europeana în Haga, 

Olanda din cadrul POSDRU /161/2.1/G/138515 cu titlul „Acum facem practică” 

II.1.2) Tipul contractului si locul  de prestare a serviciilor  

a) Lucrări                                   

□ 

B) Produse                                    □ c) Servicii                                      

X 

Executare                            

□ 

Proiectare și executare        

□ 

Executarea, prin orice         □ 

mijloace, a unei lucrșri, 

conform cerințelor 

specificate de autoritatea 

contractantă 

Cumpărare                           □ 

Leasing                                □ 

Închiriere                             □ 

Închiriere cu opțiune de       □ 

cumpărare 

O combinație între acestea  □ 

Categoria serviciilor:             

Anexa 2B 

 

Locul principal de executare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare: 

Conform caietului de sarcini 

 

II.1.3) Procedura implică 

Un contract de achizitii publice                                                                X 

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziție dinamic (SAD)                 □ 

Incheierea unui acord-cadru                                                                      □ 

II.1.3) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor 

Prestarea de  Servicii  de cazare și de servire a mâncării necesare organizării Stagiului de Practica 

Europeana în Haga, Olanda din cadrul POSDRU /161/2.1/G/138515 cu titlul „Acum facem practică” 

Valoare estimata: 134.280 lei cu TVA, respectiv 123.192,66 lei fara TVA (TVA 9%) 

II.1.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile) 

cod CPV 98341000-5 (servicii de cazare),  
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cod CPV 55300000-3  (servicii de restaurant si de servire a mancarii) 

 

II.2) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata în luni: 30 zile (de la data atribuirii contractului) 

 

II.3) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea prețului contractului                                                                                                    
da □ nu X 

 

SECTIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE 

III.1) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1 Depozite valorice și garantii solicitate (dupa caz) 

III.1.1 a) Garanție de participare 

DA X  NU  

Cuantumul garanţiei de participare este de 1.100 lei, constituită prin: virament bancar sau printr-un 

instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari 

sau O.P. depus în contul  Universităţii „Constantin Brancuşi" din Târgu Jiu:, RO 

95TREZ3365005XXX001913 deschis la Trezoreria Târgu Jiu, CUI 4597441. Dovada constituirii 

garanției de participare (originalul scrisorii de garanție bancară  (Formular 2) sau o copie lizibilă a OP-

ului, conform cu originalul), trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data și ora stabilite pentru 

deschiderea ofertelor; valabilitatea garanției va fi egală cu perioada de valabilitate a ofertelor (90 de 

zile de la data limită de depunere a  ofertelor). În cazul constituirii garanției de participare în alta valută 

decât cea specificată, echivalența se va face la cursul BNR din data publicării invitației de participare. 

În cazul ofertanţilor care se încadrează în categoria IMM, garanţia de participare se constituie în 

procent de 50% din cuantumul precizat. Se va face dovada încadrării în categoria întreprinderilor mici 

și mijlocii (IMM) conform Legii nr. 346/2004, caz în care Ofertantul va completa Formularul 4, conform 

precizarilor din lege. 

III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                                                                     

DA X  NU  

10 % din valoarea fără TVA a contractului. În cazul ofertanţilor care sunt în categoria IMM, garanţia de 

bună execuţie se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat. Aceasta se constituie în termen 

de 5 zile de la data semnării contractului de către ambele părţi si se restituie prestatorului în cel mult 

14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiiilor asumate prin contractul respectiv, dacă 
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nu au fost ridicate pretenţii asupra ei, conf. Art. 92 alin 1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Garanţia de bună execuţie se constituie prin una din următoarele forme: 

a) Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie – Formular 3; 

b) Instrument de garantare emis de o societate bancară sau societate de asigurare;  

c) Prin rețineri succesive conform prevederilor legale in vigoare.Contractantul are obligația de a 

deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia 

un cont de disponibil distinct la dispozitia autorității contractante. Suma inițială care se depune de către 

contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mică de 0,5% din prețul 

contractului conform art. 90, alin. 3 din HG 925/2006 cu modificările și completările ulterioare. 

III.1.2) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie 

contractul : asociere conform art.44 din OUG nr.34/2006 

 

III.1.3. Legislatia aplicabila 

a) 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, 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) Ordinul 302/2011 al presedintelui ANRMAP;  

d) Ordinul 314/2010 al presedintelui ANRMAP; 

e) Ordinul 509/2011 al presedintelui ANRMAP;   

f) www.anrmap.ro. 
Pentru situațiile neacoperite de prezenta documentație de atribuire se aplică legislația în vigoare a 

României. 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situația personala a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în 

registrul comerțului sau al profesiei 

III.2.1.a) Situatia personală a candidatului sau ofertantului: 

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor  

http://www.anrmap.ro/
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Nivel(uri)specific(e)  

minim(e) necesar(e) 

(după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 

menţionate: 

Declaratie privind 

eligibilitatea 

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii 

- Se completeaza Formular  5, in original. În cazul unei Asocieri, fiecare 

membru va completa câte o declarație. De asemenea, în cazul în care există 

terți susținători, aceștia vor completa aceasta declarație. 

Declaratie privind 

neincadrarea in situatiile 

prevazute de art. 

181/OUG 34/2006 

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii 

- Se completează Formular 6, în original. În cazul unei Asocieri, fiecare 

membru va completa cate o declarație. De asemenea, în cazul în care există 

terți susținatori, aceștia vor completa aceasta declarație privind 

neîncadrarea în prev. art.181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006, conform 

art.19 si 20 din L 279/09.12.2011 

Declaratie privind 

neincadrarea in situatiile 

prevazute de art. 69^1 

din OUG 34/2006 

Modalitatea de îndeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii 

- Se completeaza Formular 7, în original. 

- Persoane cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante în ceea ce 

priveste organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire: 

POPESCU Luminiţa Georgeta - rector, GHIMISI  Ștefan Sorinel - prorector, BABUCEA 

ANA GABRIELA –prorector, NOVAC Mihaela Georgeta –Director General Administrativ, 

DRĂGUŢ Gheorghe - sef Serviciu A.P.A.I, BÂTOANCĂ  Corina- Contabil sef, Florescu  

Mircea Florinel – administrator patrimoniu achizitii, GROFU Florin - Conf.univ.dr.ing, 

CÎNDEA Ioana Roxana – administrator patrimoniu, POPOVICI Virgil Ion – consilier juridic, 

BICAN Valeriu Constantin – administrator patrimoniu, Borcoși  ILIE – Manager de proiect, 

Cercel Constantin – Asistent proiect. 

Certificat de participare 

la licitatie cu oferta 

independentă  în 

conformitate cu Ordin 

ANRMAP nr. 314/2010. 

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii 

- Se completează Formular 8, în original, semnat de către ofertant/liderul 

asocierii și asociații. 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:  



        

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI  Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 

2007-2013 

 OIPOSDRU Universitatea 

„Constantin Brâncuşi” 
din Târgu Jiu 

 

 

Nivel(uri) specific(e) 

minim(e) necesar(e) 

(după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 

menţionate: 

Persoane juridice/fizice 

romane 

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii 

- Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. 

Obiectul contractului de furnizare ce urmează a fi atribuit trebuie să aibă 

corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. În 

cazul  persoanelor fizice (dacă este cazul) se va prezenta: Autorizaţia de 

funcţionare, precum şi orice alt document edificator considerat necesar pentru 

dovedirea apartenenţei la categoria profesională impusă de îndeplinirea 

contractului. 

Informaţiile din  documentul/documentele depus/depuse trebuie să fie reale la 

data limita de depunere a ofertelor. 

 În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste 

documente, pentru partea din contract pe care o va realiza. Formă de 

depunere a documentelor: original sau copie legalizata sau copie lizibila cu 

menţiunea ”conform cu originalul”. 

Persoane juridice 

/fizice straine 

Modalitatea de îndeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii 

Documente care dovedesc o formă de înregistrare că persoana juridică, în 

conformitate cu prevederile legale din ţară în care ofertantul este rezident din 

care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic (firmei), specific 

acestei achiziţii publice  sau echivalentul conform legislaţiei statului în care 

este stabilit) – traduse în limba romană şi legalizate. 

În cazul unei asocieri, atât liderul cât şi asociaţii vor prezenta acest document. 

III.2.2) Capacitatea economica si financiara 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) 

necesare pentru evaluarea respectarii 

cerintelor mentionate  

 

 Modalitatea de indeplinire  
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Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 

3 ani 2012, 2013, 2014 sa fie de cel putin 

120.000 lei 

Ofertantul trebuie să completeze Formularul 9 – Fișa 

informații generale ofertant din secțiunea Formulare, în 

care se va declara cifra medie de afaceri globală pe ultimii 

3 ani (2012, 2013, 2014).Valorile vor fi exprimate in lei, la 

cursul euro / leu mediu comunicat de Banca Națională a 

României pentru anul respectiv :,2012 : 4,4560, 2013 : 

4,4190, 2014 : 4,4446. Ofertanţii care trebuie să efectueze 

conversia altor monede decât Euro vor utiliza ratele de 

schimb medii anuale stabilite de către Banca Nationala a 

Romaniei. 

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa 

prezinte acest formular, iar cerinţa minima se va considera 

îndeplinită în mod cumulativ. 

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare 

pentru evaluarea respectarii cerintelor 

mentionate  

 

 

Modalitatea de indeplinire 

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare 

pentru evaluarea respectarii cerintelor 

mentionate  

 

Modalitatea de indeplinire 

Ofertantul are implementat/ în curs de 
implementare si mentine / implementează 
un sistem de management al calitatii 
conform standardului SR-EN-ISO-
9001/2008 (sau echivalent) pentru 
activitatea ce face obiectul contractului . 
Operatorii economici care nu detin un astfel 
de certificat vor furniza dovezi prin care sa 
ateste conformitatea cu standardul 
specificat sau daca nu urmeaza aceleasi 
metode din standard, trebuie sa 
dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de 
performanta stabilite de acesta. 

Modalitatea de indeplinire: 
Se va depune o copie lizibila, certificata pentru 
conformitate cu originalul a certificatului SREN ISO 9001 
sau, dupacaz, documentul doveditor. Operatorii 
economici straini vor prezenta certificatul / documentele 
relevante, in copie lizibila cu mentiunea ”conform cu 
originalul„ , insotite de traducerea autorizata in limba 
romana. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este 
obligat sa indeplineasca acesta cerinta pentru partea din 
contract pe care o realizeaza.  
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Certificatul sau orice alt document trebuie 
sa fie valabil la data limita stabilita pentru 
depunerea ofertelor. 

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)                                                                                                  da 

□ nu  

Contractul este rezervat unor ateliere protejate   □                                                                                                 

Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejat    □ 

 

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii                                       

da □ nu □ 

Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: 

Dupa caz,  mentionati care profesie (concurs de solutii) 

_________________________________________ 

 

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile                                            

da □ nu  

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA  

IV.1)  PROCEDURA 

 

IV.1.1) Tipul procedurii 

IV.1.1.b) Tipul procedurii 

 Anexa 2B 

 

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE  

IV.2.1) Criterii de atribuire   

Pretul cel mai scazut                                                                                                                                                 X 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Limba  in care poate fi redactata oferta: română 
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IV.3.2) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa iși mențină oferta durata  in 

zile: 90 (de la termenul limita de primire a ofertelor)  

 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate cerințele 

specificațiilor tehnice, precum și asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor / obligațiilor 

prevazute în Caietul de sarcini. 

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constata faptul ca nu sunt respectate 

elementele propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute în caietul de 

sarcini) autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul. 

Oferta a carei propunere tehnica nu demonstreaza respectarea cerintelor tehnice minime din 

caietul de sarcini, va fi respinsa ca neconforma (art. 36 alin. 2 lit. a din HG 925/2006 cu 

modificarile si completarile ulterioare).  

Ofertantul va prezenta in original Declaraţia (Formular 12  din sectiunea Formulare) prin care să 

dovedească faptul că la elaborarea ofertei, a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă 

şi protecţia muncii, care sunt la nivel naţional şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii 

contractului. Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi se 

referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot obţine de la 

Inspectoratul Teritorial de Munca sau de pe site-ul: http://www.itmgorj.ro (ATENŢIE! În cazul 

asocierii declaraţia privind condiţiile de muncă trebuie să fie completată de către liderul asocierii). 

-Textul propunerii de contract insusit de ofertant, semnat si parafat. Ofertantul va completa datele 

de inregistrare ale firmei. In cazul in care ofertantul are obiectiuni, propunerea de contract va fi 

insotita de obiectiunile respective care vor fi clarificate in perioada de evaluare a ofertelor. Nota : 

Daca un operator economic considera ca anumite clauze îi sunt defavorabile, va solicita autoritatii 

contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel încât daca aceste clauze vor fi 

amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, înainte 

de data limita de depunere a ofertelor. Prin urmare, clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate 

si aduse la cunostinta tuturor celor interesati pâna la data limita de depunere a ofertelor, în timp ce 

clauzele specifice pot fi negociate/modificate atâta timp cât nu introduc conditii care ar fi permis 

atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta 

http://www.itmgorj.ro/
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economica a contractului în favoarea contractantului (pentru clauzele contractuale specifice se pot 

formula amendamente si odata cu depunerea ofertei).  

 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate 

cu privire la pret, daca este cazul, la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului 

de achizitie publica, si astfel incat sa furnizeze toate informatiile necesare asigurarii corelatiei dintre 

aceasta si propunerea tehnica. Oferta va include toate cheltuielile necesare furnizarii serviciilor 

solicitate. 

In cadrul propunerii financiare vor fi completate in mod obligatoriu următoarele formulare: 

- Formular oferta – Formularul 10, indicat in sectiunea Formulare 

- Centralizator de preturi, Formularul 11,  indicat in sectiunea Formulare 

Oferta financiară va exprima tariful  în lei fără TVA/persoana/zi , tarif ce nu poate fi modificat pe toata 

durata de valabilitate a ofertei, precum nici pe durata derularii contractului de achizitie. Pentru 

evaluarea ofertelor se vor compara preturile totale ale ofertei, exprimate in Lei fara TVA, raportată la 

numărul de persoane prognozate conform caietului de sarcini. 

Valorile din propunerea financiara vor fi exprimate si calculate cu acuratete de doua zecimale. In scopul 

monitorizarii procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica ofertantul are obligatia de 

a exprima pretul total ofertat pentru serviciile solicitate atat in Lei, cat si in EURO. Pentru intocmirea 

ofertei se va folosi cursul BNR din ziua anterioară depunerii ofertei. 

 In cazul unei discrepante intre pretul unitar si pretul total, se va lua in considerare pretul unitar. 

 In cazul in care valoarea ofertei financiare  depaseste valoarea totala estimata, oferta va fi respinsa 

ca inacceptabila conform prevederilor art. 36, alin. (1), lit. e) din H.G. nr. 925/2006. 

In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu serviciile care urmeaza 

sa fie furnizate (in sensul prevederilor OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, si HG 

925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare), autoritatea contractanta are obligatia de a solicita 

ofertantului, in scris si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe 

care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica 

pretul respectiv. 

Lipsa propunerii financiare conduce la descalificarea ofertei ca fiind neconforma. 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 
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1. Numarul de exemplare in care se depune propunerea de oferta: 

       - original - 1 exemplar. 

      Exemplarul va fi insotit de un opis al documentelor incluse separat pe cele 3 sectiuni. Opisul va 

contine informatii despre numarul de pagini al fiecarui document si pagina curenta unde se gaseste. 

Paginile vor fi numerotate de la 1 la n pe fiecare sectiune. 

- Sectiunea 1 - documente de calificare (1 exemplar original) 

- Sectiunea 2 - propunere tehnica (1 exemplar original) 

- Sectiunea 3 - propunere financiara (1 exemplar original). 

Oferta trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate pe fiecare pagina de 

reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea 

contractului de achizitii publice. Ofertantul va trebui sa prezinte semnatura in original pe fiecare pagina 

a intregii documentatii depusa pentru procedura de atribuire. 

Potrivit art. 5 alin (3) din Ordinul 509/2011 al Presedintelui ANRMAP, toate documentele 

intocmite/emise de ofertant cu scopul participarii la procedurile initiate in vederea atribuirii contractelor 

de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/ tertilor 

sustinator(i).  

2. Ambalare, sigilare şi marcare a  plicurilor conţinând  documentele ofertei 

Ofertantul trebuie sa sigileze oferta intr-un plic ce trebuie sa fie marcat cu denumirea (numele) si 

adresa ofertantului, pentru a permite returnarea plicului  fara a fi deschis, in cazul in care oferta este 

declarata intarziata. Plicul trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia : 

Oferta pentru 

Servicii de cazare și  servicii de servire a mâncării  în vederea organizării Stagiului de Practica 

Europeana în Haga, Olanda din cadrul POSDRU /161/2.1/G/138515 „Acum facem practică” 

3. Adresa la care se depun ofertele:  

Registratura UNIVERSITATII ”CONSTANTIN BRANCUȘI” DIN TÂRGU JIU  

Direcția Generală Administrativă, Str. Unirii, nr 36, Târgu Jiu, Jud. Gorj 

Riscurile transmiterii propunerii de ofertă, inclusiv forță majoră, cad în sarcina ofertantului. 

Propunerea de oferta depusa dupa expirarea datei si orei limita, se returneaza nedeschisa. 

Autorizarea reprezentantului/reprezentantilor care doresc sa participe la deschiderea ofertelor trebuie 

sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa, care va insoti oferta sau va fi prezentata de acesta la 

sedinta de deschidere a ofertelor. 
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Documentele  care insotesc oferta: 

1.Scrisoarea de inaintare: 

Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de inaintare in conformitate cu modelul prevăzut în sectiunea 

Formulare (Formular 1).  

2. Dovada constituirii garantiei de participare – pentru Scrisoare garanție bancara – Formular 2 

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)  

    da □ nu X 

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare                 da X 

nu □ 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU 

Titlul proiectului: „Acum facem practică” 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/138515 

Tipul de finantare:  

Cofinantare                                      

Credite externe cu garantia statului  

Fonduri europene         X                             

 Dacă da, numele fondului : Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – 

POSDRU 

VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz) 

In cazul in care preturile ofertatele ofertelor situate pe primul loc sunt egale, departajarea se va face prin 

reofertare in plic inchis, sigilat, oferta câstigatoare fiind cea cu pretul cel mai mic in urma reofertarii. 

VI.4) CAI DE ATAC 

VI.4.1) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 

Denumire oficială: 

 UNIVERSITATEA ”CONSTANTIN BRANCUSI” DIN TIRGU JIU 

COMPARTIMENT JURIDIC 

Adresă:  Str. Unirii, nr. 36 

Localitate: 

Târgu Jiu, Jud. Gorj 

Cod poştal:  210135 Ţară: Romania 

E-mail:  univ@utgjiu.ro    Telefon: +40 253 223971  
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Adresă Internet (URL): 

 http://www.utgjiu.ro/  

Fax: +40 253 223971  

 

             Manager de proiect, 

             Ș.l.dr.ing. Borcoși Ilie                                                              Întocmit, 

                                                               Ing. Cîndea Ioana Roxana 

 

 

CAIET DE  SARCINI 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică  având ca obiect: „Prestării servicii 

de servire a mesei și cazare” în vederea organizării Stagiului de Practica Europeana din 

cadrul POSDRU /161/2.1/G/138515” 

 

 

 Caietul de sarcini face parte integranta din documentația pentru elaborarea si prezentarea 

ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor in baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 

propunerea tehnica si propunerea financiară. 

Cerinţele specificate în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerințe 

minime. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, 

va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică demonstrează îndeplinirea 

cerinţelor minime din Caietul de sarcini. 

 

1. Scopul contractului 

Ofertantul devenit contractor trebuie sa asigure următoarele servicii: achiziția pachet de servicii 

cazare și masa pentru maxim 39 de participanti (3 membri ai echipei de management/ 

implementare si 36 participanti din grupul tinta) pentru o perioada de maxim 8 zile/ 7 nopti in 

Olanda, Haga.  

 

2. Specificatii tehnice 

Pentru buna desfășurare a organizării stagiului de practica europeană se dorește contractarea 

unui operator economic pentru prestarea următoarelor categorii de servicii: 

Pachet de servicii cazare și masă pentru maxim 39 de participanti (3 membri ai echipei de 

management/ implementare si 36 participanti din grupul tinta) pentru o perioada de maxim 8 

zile/ 7 nopti in Olanda, Haga. 

  

Serviciile de cazare, pentru 39 de persoane, vor indeplini urmatoarele cerinte:  

 vor fi asigurate in Hotel / Hostel de minim 3 stele, pentru 7 nopti: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

noiembrie  

 pentru cei 36 studenti - cazarea se va asigura in camere duble, cu paturi twin (separate), baie 

in camera, pentru participanti de acelasi sex. 

 numarul de camere duble twin este 15.  

 numarul persoanelor de sex feminin/ masculin este impar, (27 baieti si 9 fete) astfel ca, se 

va asigura cazarea in 2 camere cu 3 paturi twin a 3 baieti, respectiv a 3 fete. Daca nu sunt 

http://www.utgjiu.ro/
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disponibile camere cu 3 locuri, atunci se vor asigura inca 2 camere duble cu paturi twin si 2 

camere single, pe langa cele 15 camere duble twin. 

 Cazarea celor 3 membri ai echipei de management/ implementare - se va asigura in camere 

single - hotel minim 3 stele cu baie in camera.  

 cazarea se va asigura pe perioada celor 7 nopti, pentru 39 de persoane, in Orasul Haga (The 

Hague), Olanda. 

 

Serviciile de masa - vor fi asigurate in incinta locatiei de cazare pentru cele 39 de 

persoane, astfel: 

 micul dejun - servire Bufet Suedez - pentru 7  zile in perioada 22 - 28 noiembrie 

 pranzul - servit la Restaurant in zilele de: 21, 22, 27, 28 ( daca este cazul, daca nu la 

pachet) 

 Meniul va cuprinde minim doua feluri (Fel 1: ciorba / supa; Fel 2: un preparat de carne, 

garnitura, salata; Desert; Bautura: suc/ apa - minim 500 ml / persoana; paine; o cafea/ceai) 

 Pranzul va fi servit la PACHET in zilele de 23, 24, 25, 26 si va contine: doua sandwich-

uri; apa/ suc - 500 ml; desert (fruct/ prajitura) 

Cina va fi servita in zilele de 21 - 27 Noiembrie - in restaurantul Hotelului si contine minim 

un antreu cald; un fel principal; desert, bautura racoritoare - 500 ml; si o cafea/ceai). 

 

 

Cerinte generale pentru serviciile de cazare 

La elaborarea propunerii tehnice cat si in prestarea serviciilor, operatorii economici 

participanţi la procedură trebuie să ţină seama de specificaţiile de mai jos in prestarea serviciilor 

solicitate. 

Toate costurile suplimentare generate de servicii comandate la hoteluri de către participanți 

(mini-bar, room-service, servicii de spălătorie, convorbiri telefonice) vor fi achitate de către 

participanți înainte de plecare.  

Structurile de cazare trebuie sa asigure cel puțin următoarele servicii: 

 să asigure permanent  igiena în camere; 

 să asigure furnizarea apei calde şi reci 24/24 ore. 

Operatorii economici care participa la procedura trebuie sa prezinte in propunerea 

tehnica detalii (denumire, adresa, clasificare, etc.) despre structurile de cazare unde pot 

asigura serviciile de cazare. 

Pentru structura de cazare, ofertantul va prezenta o copie conform cu originalul după 

documentul de clasificare al acesteia, care sa identifice ca unitatea este clasificata la minim 

3 stele. 

Operatorii economici care participa la procedura trebuie sa prezinte in propunerea  

tehnica confirmarea scrisa a unitatii de cazare referitoare la disponibilitatea camerelor 

necesare. 
Oferta financiară va fi defalcata distinct pentru servicii de cazare si reflecta tariful/noapte pentru 

camere de 1 loc, 2 locuri pentru asigurarea necesarului de camere pentru  numarul de 

participanti cazati. 

 

Cerinte generale pentru serviciile de restaurant si de servire a mâncării  
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La elaborarea propunerii tehnice cat si in prestarea serviciilor, operatorii economici 

participanţi la procedură trebuie să ţină seama de specificaţiile de mai jos in prestarea serviciilor 

solicitate. 

Micul dejun va fi inclus in prețul cazării. 

Unitatea trebuie sa dispună de facilitatile necesare pentru servirea mancarii (mic dejun, 

masa de prânz, cina) si  sa detina toate autorizațiile necesare pentru desfasurarea activitatii 

specifice. 

Unitatea hotelieră propusa trebuie să dispună de o unitate de alimentatie publică proprie 

de tip restaurant.  

Ofertantul devenit contractor trebuie să asigure zilnic pregătirea, prepararea si servirea 

mancarii pentru participanți, pentru perioada solicitata de autoritatea contractanta si pentru 

numărul de persoane solicitat.   

 

3.Recepția si plata serviciilor 
 Ofertantul devenit contractor va ţine evidenţa tuturor cheltuielilor, a documentelor 

justificative, precum şi a corespondenţei şi solicitărilor primite din partea autorităţii 

contractante. 

 Recepţia serviciilor prestate se va face pe baza listelor de prezenta. Autoritatea 

contractanta va întocmi liste de prezenta pentru eveniment  care vor fi semnate de toți 

participanții. 

 Ofertantul devenit contractor va emite factură pentru serviciile prestate, în funcţie de 

numărul de participanți indicat. Fiecare factura va conține: ID-ul si denumirea proiectului. 

 Pe parcursul derulării contractului, ofertantul devenit contractor nu este îndreptăţit să 

pretindă autoritatii contractante efectuarea de plăţi decât aferent serviciilor prestate în cadrul 

contractului. Plăţile se pot realiza numai în baza facturii acceptate de către autoritatea 

contractantă pentru serviciile prestate de către ofertantul devenit contractor si numai pe baza 

tarifelor stabilite în contractul încheiat între parți. 

Plata serviciilor se va efectua în termen de maxim 60 zile după primirea facturii și recepționarea 

serviciilor.  

Plata serviciilor se va efectua în termenul stabilit in contract, după primirea ultimului document 

necesar efectuării plăţii. 

 

3. Cerințe  cu privire la prezentarea propunerii tehnice 

Operatorii economici vor elabora propunerea tehnică in conformitate cu  cerinţele prevăzute în 

prezentul Caiet de sarcini si vor prezenta orice alte informații după cum este indicat in 

formularul de propunere tehnica. 

Informaţiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu uşurinţă a 

corespondenţei cu specificaţiile minime precum şi cu toate cerinţele impuse în Caietul de 

sarcini. 

Propunerea Tehnica trebuie sa se refere la întreg obiectul contractului, adică la realizarea tuturor 

serviciilor. Nu se accepta propuneri tehnice care se refera numai la o parte din obiectul  

contractului. 

 

4. Cerințe  cu privire la prezentarea propunerii financiare 

Operatorii economici vor elabora propunerea financiara in conformitate cu  cerinţele prevăzute 

în formularul de propunere financiara. 
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5. Elaborarea ofertei 

Oferta va fi elaborata conform instrucțiunilor din Secțiunea I – Fisa de date a achiziției. 

Oferta va cuprinde valoarea totala a contractului. 

 

Manager de proiect, 

Ș.l.dr.ing. Borcoși Ilie 

 

 

FORMULAR 1 

 

OFERTANTUL                   Inregistrat la sediul autoritatii contractantante 

..................                               nr. .......... / .......... 

(denumirea/numele) 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

Către  

      Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Tîrgu Jiu 

      Str. Unirii, nr. 36, cod poştal 210144, judeţ Gorj 

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ......... din ........ (ziua/luna/anul)......................., 

privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului 

………………………………………………………………………………., proiect 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, noi .......... (denumirea/numele ofertantului)...................... va 

transmitem alaturat urmatoarele: 

 Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ....... 

copii: 

a) Propunerea tehnica 

b) Propunerea financiara,     

c) Documentele solicitate in fisa de date a achizitiei 

d) documentele care insotesc oferta (garantia de participare, scrisoarea de inaintare, 

imputernicirea) 

   Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

   Data completarii ..................... 

Ofertant, 
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(nume persoana autorizata ) 

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

(semnatura autorizata) 

 

  

 

 

 

FORMULAR 2 

  BANCA 

__________________ 

 (denumirea) 

 
 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

 

Catre ___________________________________________ 

         (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, 

           (denumirea contractului de achizitie publica) 

noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________, 

                (denumirea bancii)                                                  (adresa bancii) 

ne obligăm faţă de ______________________, în calitate de autoritate contractantă, 

 

□ condiţionat (după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat)  

sau  

□ neconditionat (la prima cerere a beneficiarului pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei 

garantate. 

              (se alege opţiunea corespunzătoare) 

să plătim suma de __________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba 

                                   (in litere si in cifre) 

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa 

specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre 

situatiile urmatoare: 

 

a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia; 

                              (denumirea/numele) 

 

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ nu a constituit 

garantia de  buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;    (denumirea/numele) 

 

    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 

                                                                                             (denumirea/numele) 

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 
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Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________. 

Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

 

          (semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 
Formular 3 

 

BANCA / Soc. de ASIGURARI 

    ___________________ 

(denumirea) 

 

 

               SCRISOARE DE GARANTIE BUNA EXECUTIE 

 

Catre ___________________________________________ 

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Cu privire la contractul de achizitie publica ________________________________, 

                                                                                                                                  (denumirea 

contractului) 

incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in calitate de 

achizitor, ne obligăm faţă de ______________________(denumire autoritate contractanta), 

 

□ condiţionat (după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat)  

sau  

□ neconditionat (la prima cerere a beneficiarului pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei 

garantate. 

              (se alege opţiunea corespunzătoare) 

să plătim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de _____________ reprezentand ______% 

din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie 

cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in 

contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara 

nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului. 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ . 
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In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a 

garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se 

va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea. 

Parafata de Banca/Soc. Asigurari  _________ in ziua ____ luna ________ anul _____ 

 

(semnatura autorizata si stampila) 

 

 

Formular 4 

 

DECLARATIE 

privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii 

 

I. Date de identificare a intreprinderii 

Denumirea intreprinderii:  

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

Adresa sediului social:  

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

Cod unic de inregistrare:  

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

Numele si functia:  

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

   (presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent) 

II. Tipul intreprinderii 

    Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii: 

 [  ] Intreprindere autonoma. In acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situatia economico-

financiara a intreprinderii solicitante. Se va completa doar declaratia, fara anexa nr. 2. 

 [  ] Intreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform 

anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie. 

 [  ] Intreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform 

anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie. 

 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii* 

Exercitiul financiar de referinta** 

Numarul mediu anual de salariati 
Cifra de afaceri anuala neta 

(RON/mii euro) 

Active totale 

(RON/mii euro) 

   

   

   

 

Important: 

Precizati daca, fata de exercitiul financiar   [  ]  Nu 

anterior, datele financiare au inregistrat   [  ]  Da (in acest caz se va completa 

modificari care determina incadrarea  si se va atasa o declaratie referitoare 

intreprinderii intr-o alta categorie (respectiv la exercitiul financiar anterior) 

micro-intreprindere, intreprindere mica, 

mijlocie sau mare). 

   Semnatura ............................................................................. 

       (numele si functia semnatarului, autorizat sa reprezinte intreprinderea) 
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Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu realitatea. 

   Data intocmirii ........................... 

 

   Semnatura ................................. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

    *  Datele sunt calculate in conformitate cu art. 6 din legea 346/2004. 

    **Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele 

realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. In 

cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifia de afaceri anuala 

neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere.   
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FORMULAR  5  

 

OPERATOR ECONOMIC 

____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

 

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ______________________________________,  

                                                                    (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in 

acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor 

de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat 

prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, 

pentru coruptie, frauda si/ sau pentru spalare de bani.  

  

 Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea 

contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare 

de care dispunem. 

 Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________  

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a 

ofertei) 

 

 

 

 

 Data completarii ___________________. 

 

 

 

 

 

 

Operator economic, 

 

(nume persoana autorizata ) 

_________________ 

(semnatura autorizata) 
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FORMULAR 6 

 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 

din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

Subsemnatul(a) __________________________________________ [se insereaza numele operatorului 

economic-persoana juridica], în calitate de ofertant/candidat/concurent/ ofertant asociat/subcontractant/Terţ 

susţinător la procedura de _____________________________ [se mentioneaza procedura] pentru achizitia de 

_____________________________________________________ [se insereaza, dupa caz, denumirea podusului, 

seviciului sau lucrarii si codul CPV], la data de ___________ [se insereaza data], organizata de 

_____________________________________________________________ [se insereaza numele autoritatii 

contractante], 

declar pe proprie raspundere ca: 

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic; 

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către 

bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data depunerii ofertelor; 

c1) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale; 

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o 

faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 

profesională. 

e) informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor 

de calificare şi selecţie nu sunt false. 

 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea 

contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare 

de care dispunem. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor 

legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

 

 

 

 

 

Operator economic, 

 

(nume persoana autorizata ) 

___________________ 

(semnatura autorizata ) 
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FORMULAR 7 

____________________ 

    (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 34/2006 

 

 

Subsemnatul(a),.........................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în 

calitate de ofertant/candidat/concurent/ ofertant asociat/subcontractant/ Terţ susţinător la procedura de atribuire a 

contractului de  achiziţie publică având ca obiect …………………………..(denumire procedură),CPV 

…………….,  organizată de .....................................................................,  declar pe proprie răspundere, 

cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii că:  NU mă încadrez în nici una din situaţiile prevăzute la: 

articolul 69¹ din OUG 34/2006, cu toate modificările şi completările ulterioare, respectiv: 

- nu am drept membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau 

are 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 ele prevăzute la art. 69, lit. a din OUG 34/2006, cu 

persoane care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante in ceea ce priveste organizarea, 

derularea si finalizarea procedurii de atribuire. 

 

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 

doveditoare de care dispun. 

    Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă.

  

 

 

 

 

 

Data completării:..................    Operator economic, 

                       (semnătura autorizată) 
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FORMULAR 8 

 

 

CERTIFICAT 

de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

 

 

 

    I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ........................., 

întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ............................, în calitate 

de autoritate contractantă, cu nr. ......... din data de ............, 

    certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate si complete din toate punctele de 

vedere. 

    II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................., următoarele: 

    1. am citit si am înţeles conţinutul prezentului certificat; 

    2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele 

declarate se dovedesc a fi neadevărate si/sau incomplete în orice privinţă; 

    3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de 

participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 

    4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât 

ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiasi proceduri de achiziţie 

publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 

    5. oferta prezentată a fost concepută si formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista 

consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 

    6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 

preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau 

intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei 

proceduri; 

    7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, 

cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 

    8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul 

oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. 

    III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul 

certificat sunt adevărate si întrutotul conforme cu realitatea. 

 

 

    Data                                                                                          Ofertant,                             

    ---------------                                                                      ........................ 

 

                                                                                   Reprezentant/Reprezentanţi legali 

                                                                                                    ( semnături) 
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FORMULAR  9 

 

OFERTANTUL 

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

(denumirea/numele) 

 

INFORMAŢII GENERALE 

 

 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: Fax: Telex: E-mail: 

   Cont Trezorerie 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare......................................................................... 

(numarul, data si locul de înmatriculare/înregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ...................................... .....................................  

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ..................................... 

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

8. Principala piaţă a afacerilor: 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

 

 

Anul 

Cifra de afaceri anuală la 

31 decembrie ……… 

- lei- 

Cifra de afaceri anuală la 

31decembrie …………. 

- echivalent euro - 

2012   

2013   

2014   

Media anuală   

 

 

 

Operator economic, 

 

___________________________ 

 (Nume, prenume) 

 

___________________________ 

 (Funcţie) 

 

___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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FORMULAR  10 

 

OFERTANTUL 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

 

 

FORMULAR DE OFERTA 

 

Catre ....................................................................................................  

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

 

 

 

Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam ____________________, 

                                                                                                                                        (denumirea serviciilor) 

pentru suma de _________________________ lei, reprezentand ________________ euro,      

 (suma in litere si in cifre)(suma in litere si in cifre) 

 

platibila dupa receptia serviciilor la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de 

_________________________lei. 

(suma in litere si in cifre) 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul 

de timp anexat. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________zile, respectiv pana la 

data de ____________________, si 

        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un 

contract angajant intre noi. 

5. Alaturi de oferta de baza: 

     _ 

    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in 

mod clar "alternativa"; 

     _ 

    |_|   nu depunem oferta alternativa. 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 

constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o 

puteti primi. 

 

 

 

 

 

Data _____/_____/_____ 
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Formular 11  

 

CENTRALIZATOR DE PRETURI 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

Toate preturile 
unitare vor fi exprimate in lei si nu vor contine TVA. 
Costul total trebuie sa include toate cheltuielile ofertantului pentru indeplinirea contractului, cum ar fi: costuri cu personalul, cheltuieli de transport, cheltuieli de comunicatii, 
cheltuieli administrative si indirecte, cheltuieli ci facilitatile suport puse la dispozitia autoritatii contractante in scopul realizarii activitatilor propuse: masa, cazare.  

 
Ofertant, 

...................... 
(semnatura autorizata) 

Nr. 

Crt. 

Tip serviciu Tarif cazare/ noapte / 

Tarif masa / persoana/ zi 
Valoare fara TVA Cota TVA Valoare inclusiv TVA 

1 Servicii de cazare 

defalcate pe tip de 

camera 

  9%  

2 Servicii de servire a 

mancarii  

  24%  
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Formular 12 

 
Operator economic 

_________________ 

(denumirea/numele) 

 

   

DECLARATIE 

PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR REFERITOARE LA 

CONDITIILE DE MUNCA SI DE PROTECTIA MUNCII 

 

 

 Subsemnatul [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al [denumirea/numele 

şi sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice, că mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile 

obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii care sunt în vigoare în România. 

 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la 

condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor obligaţii fiind incluse în tarifele 

unitare, astfel cum acestea sunt indicate în preţul contractului conform propunerii financiare. 

 

Data completarii: ……………………………. 

 
                              Operator economic, 

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

                (semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

      Investeşte în oameni ! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Tranziţia de la şcoală la viaţă activă” 
Titlul proiectului: „Acum facem practică” 
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Contract  de servicii 
nr.______________data_______________ 

 
 

In temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea 
nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de prestare de servicii, 
 între 
 
UNIVERSITATEA “CONSTANTN BRANCUSI” DIN TÂRGU JIU cu sediul in Tirgu Jiu, Str. Calea Eroilor, nr 30, telefon: +40 
253223971, fax: +40 253215794, CUI: 4597441,  reprezentată prin Prof. dr.  Luminița Georgeta Popescu având funcţia de 
Rector, în calitate de achizitor, pe de o parte 
              şi 
…….............................................……………...................................denumirea operatorului economic adresă 

.........................................telefon/fax  ..................... număr de înmatriculare .......................................... cod fiscal 

...................................cont (trezorerie, bancă) ..........................................................................reprezentată prin 

................................................ (denumirea conducătorului), funcţia ............................................... în calitate de prestator, pe 

de altă parte. 

 

 

2. Definiţii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi 

corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  

e) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, 

care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă 

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 

inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 

exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

f) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile; 

g) ordin administrativ - orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor sau Managerul de Proiect către prestator privind 

prestarea serviciilor; 

h) act adiţional - document prin care se pot  modifica termenii şi condiţiile contractului de prestări servicii.  
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i) buget detaliat -  planul care defalcă preţul contractului evidenţiind ratele de onorarii (aplicabil într-un contract pe bază de 

onorarii); 

j) proiectul – ansamblul de activităţi în legătură cu care sunt prestate serviciile în baza prezentului contract, 

POSDRU/135/5.2./S/125473; 

k) managerul de proiect - persoana fizică sau juridică nominalizată de către achizitor, responsabilă cu monitorizarea 

implementării contractului în numele şi pe seama achizitorului. 

 

3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi 

viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit. 

3.3 Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum şi orice organizaţie având 

personalitate juridică. 

3.4 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract 

 

 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul şi preţul contractului 

 4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de cazare si de servire a mâncării  necesare organizării Stagiului de Practica 

Europeana în Haga, Olanda din cadrul POSDRU /161/2.1/G/138515 cu titlul „Acum facem practică”, în perioada convenită 

şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea prezentului contract de servicii. 

5. Durata contractului 

5.1 – Durata prezentului contract este de ……….. luni, respectiv pana la data de ….. Contractul intră în vigoare, la data  

semnării acestuia de către parți. 

 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin): 

a) caietul de sarcini; 

b) propunerea tehnică; 

c) propunerea financiară; 

d) garanţia de bună execuţie. 

6.2 Documentele enumerate la art.6,1 se constituie in anexe la prezentul contract si fac parte integranta din aceasta. 

6.3. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinii de prioritate stabilită la art.6.1. 

 

 

 

7. Obligaţiile principale ale prestatorului 
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7.1 Sa asigure serviciile de cazare si de servire a mâncării, în conformitate cu caietul de sarcini si anexele la prezentul 

contract; 

7.2. – Sa nominalizeze o persoană responsabilă de contract din partea sa, care va asigura contactul permanent cu 

reprezentanţii achizitorului. 

7.3. - Sa asigure servicii corespunzătoare participanților; 

7.4. - Sa asigure serviciile prevăzute în contract numai pentru persoanele desemnate si confirmate de reprezentanții 

achizitorului; 

7.5. Sa nu pretindă participanților sume în plus pentru serviciile efectuate si prevăzute în prezentul contract, chiar daca din 

diverse motive aceștia au fost cazați la o unitate cu grad superior de confort; 

7.6. -Sa comunice achizitorului imposibilitatea executării obligațiilor contractuale datorate unor cauze de forta majora în 

termen de 24 ore de la apariția acestora si sa transmită actele doveditoare în termen de 5 zile de la aceeasi data, si sa asigure 

participanților condiții de cazare si  masa, cel puțin similare cu cele prevazute în prezentul contract; 

7.7.- Sa respecte toate condițiile din documentația ce a stat la baza încheierii prezentului contract. Prestatorul se obligă să 

presteze serviciile cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, la standardele şi/sau performanţele 

prezentate în propunerea sa tehnică şi în conformitate cu prevederile punctului 4.1.  

7.8. – Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice 

natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 

achizitor.  

7.9 – Transmiterea unei facturi cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Achizitor, urmare a înregistrării 

acesteia atrage după sine obligaţia Prestatorului de a o storna şi de a transmite o nouă factură. 

 Art. 8. Obligaţiile principale ale Achizitorului  

8.1. -  Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate conform prezentului contract în termenul convenit. La finalizarea 

stagiului de practică  organizat de achizitor (sau în maxim 7 zile lucrătoare) acesta va întocmi un proces verbal de recepție a 

serviciilor furnizate de prestator. 

8.2. – Achizitorul se obligă să plătească preţul către Prestator în termen de 60 zile după primirea facturii. Factura  va fi însoţită 

de documentele justificative. 

8.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul 

are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în 

cel mai scurt timp posibil, respectiv maxim 2 zile lucrătoare de la data onorării facturii scadente de către Achizitor. 

 

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci 

achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,15% din serviciile neefectuate 

pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
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9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci 

acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,15% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, 

până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii 

lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 

9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici 

o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul 

la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 

pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

 

10. Garanţia de bună execuţie a contractului 

10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului 

fără TVA, respectiv .............. Lei. 

10.2. Garanţia de bună execuţie a contractului este valabilă până la data recepţionării tuturor serviciilor prestate în cadrul 

contractului, inclusiv semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea prestarii serviciilor de catre prestator.  

10.3. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia de participare la procedura de atribuire a contractului numai după ce 

prestatorul a făcut dovada constituirii contului de garanţie de bună execuţie. 

10.4 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă 

prestatorul nu îşi execută, execută cu întarziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, 

precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.    

10.5 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către prestator 

a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 

 

 11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

11.1 - Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, 

echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care 

necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

11.2. – Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu propunerea tehnica. Prestatorul 

este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului 

folosit pe toată durata contractului. 

 

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în 

propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 

 

 

13. Recepţie şi verificări  
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13.1 Documentele elaborate de catre prestator vor fi predate achizitorului in termenele prevazute in caietul de sarcini anexa 

la contract. 

13.2 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din 

propunerea tehnică şi din caietul de sarcini, avand in acest sens drept de acces la orice documente considerate necesare.  

13.3 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din 

caietul de sarcini, anexă la prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea 

persoanelor împuternicite pentru acest scop. 

 

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 2 zile 

de la data constituirii garanţiei de bună execuţie în condiţiile art. 10 din prezentul contract.  

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, 

părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o 

perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data 

începerii prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 

ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, 

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci 

părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica 

acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu 

acordul părţilor, prin act adiţional. 

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea 

contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  

 

15. Ajustarea preţului contractului 

15.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, 

anexă la contract, în limita preţului stabilit la art. 4.3 din prezentul contract. 

15.2 - Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează. 

  

 

16. Subcontractanţi 

16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii 

desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii 

desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în 

anexe la contract. 

16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
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(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract. 

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din 

contract. 

16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. 

Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului. 

 

17. Forţa majoră 

17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 

perioada în care aceasta acţionează. 

17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se 

cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, 

producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în 

maximum 15 zile de la încetare. 

17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea 

dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte 

daune-interese. 

 

18. Soluţionarea litigiilor 

18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 

neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o 

divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a 

României. 

 

19. Limba care guvernează contractul 

19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

  

20. Comunicări 

20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

21. Legea aplicabilă contractului 

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

22. Cesiunea 

22.1 Cesiune in contractul de achizitie publica este permisa doar in ceea ce priveste creantele nascute din respectivul contract 

de achizitie publica, cesiune care insa nu afecteaza obligatiile nascute din contract si care vor ramane in sarcina partilor 

contractante asa cum au fost stipulate si asumate initial. 
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22.2 Cesiunea nu va exonera contractantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin 

contract. 

 

23 Rezolutiunea si rezilierea contractului  

23.1. Rezolutiunea / rezilierea este o cauza de incetare anticipata a prezentului contract care intervine in situatia neexecutarii 

culpabile de catre o parte contractanta a obligatiilor derivate din incheierea respectivului contract. Prin rezolutiune /reziliere, 

prezentul contract inceteaza să mai producă efecte pentru viitor. 

23.2. Daca nu este incident niciunul din cazurile de intarziere de drept, atunci creditorul poate pune debitorul in intarziere fie 

printr-o notificare scrisa, fie prin utilizarea oricarui alt mijloc care asigura dovada comunicarii: fax, email, inmanare sub 

semnatura etc., fie prin formularea unei cereri de chemare in judecata. 

23.3. Rezolutiunea / rezilierea prezentului contract va putea fi dispusa de instanta judecatoreasca / tribunalul arbitral sau 

poate fi declarata unilateral de catre partea indreptatita. 

23.4. Rezolutiunea / rezilierea judecatoreasca / arbitrala aceasta va putea fi dispusa de instanta judecatoreasca / tribunalul 

arbitral competent daca sunt indeplinite cele doua conditii cumulative prevăzute în noul Cod civil, precum si daca 

neexecutarea este repetata 

 

24. Dispozitii finale 

24.1. Faptul ca una dintre partile contractante nu insista pentru indeplinirea exacta si intocmai a prezentului contract sau nu 

isi exercita oricare din optiunile pe care le are in baza prezentului Contract, nu inseamna ca respectiva parte renunta la 

drepturile care ii revin in baza oricareia din clauzele prezentului contract. Orice renuntare la un drept trebuie mentionata in 

mod expres intr-un document scris si semnat de catre partea care renunta si adus la cunostinta celeilalte parti. 

 

Părţile au înţeles sa încheie astăzi, .............................., la sediul achizitorului, prezentul contract, în 2 exemplare originale, in 

limba romana, ambele exemplare avand aceeasi forta juridica, fiecarei parti revenindu-i câte un exemplar, semnat de catre 

reprezentantii autorizati ai partilor. 

   

              ACHIZITOR,                                                                          PRESTATOR, 

Universitatea ’Constantin Brancusi’ din  Targu Jiu            

 

 

http://www.anuaruldeconsultanta.ro/articole/374-rezolutiunea-si-rezilierea-contractului-sub-imperiul-noului-cod-civil.html

