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SECŢIUNEA I 
 

FISA DE DATE A ACHIZITIEI  
 

I.a. AUTORITATEA  CONTRACTANTA 
 

Denumire: MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
Adresa: Str. Apolodor nr. 17, sector 5 
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 77113 Tara: România 
Persoane de contact:  

1. Direcţia achiziţii publice: Anca Udrişteoiu, Lucian Alistar (pentru informaţii legate 
de procedura de achiziţie publică).  
Tel/ Fax:  037.211.14.32; 037.211.14.78/ 037.211.14.45 
Email: anca.udristeoiu@mdlpl.ro; lucian.alistar@mdlpl.ro,  

2. Direcţia Generala de Comunicare, Mass-Media, Relatii Publice si Transparenta: 
Cosmin Belacurencu (pentru informaţii legate de evenimente). 
Tel: 037.211.1461 
E-mail: cosmin.belacurencu@mdlpl.ro 

Adresa/ele de internet (daca este cazul): 
Adresa Autoritatii contractante: www.mdlpl.ro  
 

I.b.  Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante 
 ministere ori alte autorităţi publice centrale 

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local 
 
 

Autoritatea contractanta achiziţionează  in  numele altei autoritati contractante   DA □   NU  
 

Alte informaţii  si/sau clarificări pot fi obţinute: 
  la adresa mai sus menţionată 

□  altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) 
Data limita de primire a solicitărilor de clarificări 

Data: 03.09.2007 
Ora limita: 17:00 
Adresa : Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinţelor, Str. Apolodor  nr. 17, 
latura Nord, sector 5, Bucureşti, Direcţia de achiziţii publice 
Data limita de transmitere a răspunsului la clarificări: 05.09.2007, ora 17:00. 
Clarificarile se vor publica pe site-urile: www.e-licitatie.ro si www.mdlpl.ro (Sectiunea 
Achizitii Publice) 

Institutia responsabila  pentru soluţionare contestaţie 
Denumire: CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 
Localitatea: Bucureşti                       Cod postal:  030084                      Tara: România 
E-mail:                         Telefon: (+4) 021 310.46.41      Fax: (+4) 021 310.46.42 
Adresa internet: www.cnsc.ro                                 
 
I.c. Sursa de finanţare : Buget de stat  
 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 
II.1.1. Denumire contract: Servicii de organizare a conferintelor de informare cu privire 
la fondurile structurale implementate de MDLPL si a evenimentului „OPEN DAYS 2007 



 

– „Saptamana europeana a regiunilor si oraselor” 
II. 1.2. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
(Alege o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – care corespund în cea mai mare parte 
obiectului contractului vostru sau achiziţiei) 
(a) Lucrări                     □      (b) Produse           □    (c) Servicii                       
   
  Principalul loc de prestare:  

Cele 7 regiuni de dezvoltare 
regionala ale Romaniei, Bucuresti
 
CPV 74860000-5   
 

II.1.3. Procedura se finalizează prin: 
Contract de achiziţie publică:                         
Încheierea unui acord cadru       □ 
II.1.4. Durata contractului de achiziţie publică: 
 
Ani: 0        luni: 2              zile: 0 
  
II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (nu este cazul) 
Acordul cadru cu mai mulţi operatori     □ 
 
Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim 
al participanţilor al acordului cadru vizat 

 
Acordul cadru cu un singur operator          □ 

Durata acordului cadru:  
Durata în ani □□    sau luni          □□□ 

II.1.6. Valoarea estimata pentru întreaga durata a acordului cadru (nu este cazul) 
Min.RON ………………………max.RON                     min.Euro ...............max.Euro 
II.1.7. Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti anexa /caietul de sarcini)  da □   nu  
Daca da: 
Un singur lot                □     Unul sau mai multe                 □    Toate loturile             □ 
II.1.8. Oferte alternative sunt acceptate                 DA □                              NU  
 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
 

II.2.1. Total cantitati / prestaţii servicii / lucrări (se vor include eventuale suplimentari si 
opţiunile, daca exista) 
(se specifica anexa care cuprinde informatiile privind cantitatile min. – max. /scopul contractului) 
Valoarea estimata a contractului: 280.721 lei cu TVA 
II.2.2. Opţiuni (daca exista)                                                          da □       nu  
Daca exista, descrierea acestor opţiuni: 
______________________________________________ 
 
 
III. Conditii specifice contractului  
III.1. Garanţia de participare  Solicitat              Nesolicitat  □  

(in conditiile specificate la VI.3.;VI.4.;VI.5.) 
III.2. Alte conditii particulare referitoare la 
contract (dupa caz)  
III.2.1. Contract rezervat  

       
 
 DA   □                      NU  



 

(daca DA scurta descriere ) 
III.2.2. Altele (daca DA, descrieti) 

 
 DA   □                      NU  

 

 
 
IV: PROCEDURA 
IV.1. Procedura selectata 
 
Licitatie deschisa                            
Licitatie restransa                                  □ 
Licitatie restransa   accelerata               □ 
(justificare accelerare procedura–anexa distincta 
Dialog competitiv                                    □ 

Negociere cu anunt de participare             □   
Negociere fara anunt de participare          □           
(Justificare in cazul  negocierii fara anunt de 
participare -se completeaza o anexa distincta)  
Cerere de oferta                                    □ 

 

IV.2. Etapa finala de licitatie electronica       DA  □        NU     

 
IV.3. Legislatia aplicata: 
OUG 34/2006; L 337/2006; HG 925 /2006; Orice alte acte normative in vigoare care 
reglementeaza achizitiile publice 
 

 
V. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE  
V.1. Situaţia personala a ofertantului: 
Declaraţie privind eligibilitatea  
            
     Solicitat             Nesolicitat  □ 

Cerinţa obligatorie:  
Declaraţie pe proprie răspundere - 
completare formular anexa nr. 1; 

Declaraţie privind neincadrarea in 
prevederile art. 181 din OUG 34/2006 
            
      Solicitat             Nesolicitat  □ 

Cerinţa obligatorie: 
Certificate constatatoare privind 
îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a 
impozitelor şi taxelor către bugetul de stat, 
inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei 
pentru asigurările sociale de stat, 
şomajului, asigurărilor de sănătate 
(formulare-tip eliberate de autorităţile 
competente) valabile la data de deschiderii 
ofertelor. 

V.2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrare)            
Persoane juridice/fizice romane 
Solicitat            Nesolicitat □ 

Cerinţa obligatorie: Certificat constatator 
emis de oficiul registrului comerţului / 
autorizaţie de funcţionare / altele 
echivalente 

Persoane juridice/fizice străine 
Solicitat            Nesolicitat □ 

Cerinta obligatorie: Documente care 
dovedesc o forma de înregistrare / atestare 
ori aparteneta din punct de vedere 
profesional 

V.3. Situatia  economico-financiara  

Informaţii generale 
Solicitat                           Nesolicitat □ 

Completare formular anexa 3. 

Declaratie bancara  
Solicitat □                          Nesolicitat  

 

Bilanţ contabil  Bilanţ contabil 31.12.2006, vizat şi 

Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica 



 

Solicitat                           Nesolicitat □ înregistrat de organele competente. 
Informatii privind cifra de afaceri  

Solicitat □                         Nesolicitat  
 

Solvabilitate patrimoniala  
(capital propriu/total pasiv x 100) 

Solicitat   □                        Nesolicitat  

 

Lichiditate generala 
(Active circulante/datorii curente x 100) 
Solicitat    □                      Nesolicitat  

 

V.4. Capacitatea tehnica  
Lista principalelor servicii in ultimii 3  ani 
Solicitat                        Nesolicitat □ 

 

Experienta similara  
Solicitat □                          Nesolicitat  

 

Declaratie privind echipamentele tehnice, 
utilaje, instalatii  
Solicitat □                          Nesolicitat  

 

Informatii privind personalul tehnic de 
specialitate si de asigurarea calitatii  
Solicitat □                          Nesolicitat  

 

Certificat de conformitate produs 
Solicitat □                          Nesolicitat  

 

Autorizare pentru comercializare 
Solicitat □                          Nesolicitat  

 

Autorizare pentru livrarea produselor 
Solicitat □                          Nesolicitat  

 

Alte autorizari specifice domeniilor de 
activitate 

Solicitat □                          Nesolicitat  

 

Schite tehnice /fise tehnice/ mostre / 
fotografii 

Solicitat □                          Nesolicitat  

 

Informaţii privind masurile de protecţia 
mediului 

Solicitat □                          Nesolicitat  

 

Standarde de asigurare a calitatii  
 
Solicitat □                          Nesolicitat  

 

Standarde de protecţia mediului  
 
Solicitat □                          Nesolicitat  

 

 
VI. ELABORAREA OFERTEI  
VI.1.  Limba de redactare a 
ofertei  

limba română  

VI.2.  Perioada de valabilitate a 
ofertei 

30 de zile 

VI.3. Cuantumul garanţiei de 
participare 

2.800 lei 

VI.4. Perioada de valabilitate a 
garanţiei pentru participare 

30 zile 



 

VI.5. Modul de constituire a 
garanţiei de participare 

Se accepta oricare din formele de constituire: 
1. Scrisoare de garanţie bancară – conformă cu 

formularul din anexa 6;,  
2. Prin ordin de plată in contul MDLPL RO26 

TREZ 7005 005X XX00 0181 deschis la 
Trezoreria ATCPMB. 

3. Prin numerar la casieria MDLPL, etj. 2, cam 
207. 

Restituirea garanţiei de participare constituita prin 
OP sau numerar se face numai prin OP intr-un 
cont deschis la Trezorerie  

VI.6. Modul de prezentare a 
propunerii tehnice 

Conform caietului de sarcini, rubrica Oferta 
tehnică va conţine următoarele… 
 

VI.7. Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

Se solicita completarea Formularului de ofertă – 
anexa 4 – Secţiunea a IV-a la prezenta 
documentaţie  
Se solicita completarea unei oferte detaliate (cu 
defalcare pe costurile menţionate in caietul de 
sarcini, rubrica Oferta financiară va conţine 
costurile de organizare pe eveniment, 
detaliate în modul următor… 
 

VI.8. Data pentru care se determina 
echivalenta leu/euro  

Solicitat □                          Nesolicitat  

VI.9. Prezentarea ofertei 
a) adresa la care se depune oferta 
 
 
b) data limita pentru depunerea 
ofertei  
 
c) numărul de exemplare  
 
d) mod de prezentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Registratura MDLPL – Str. Apolodor nr.17, 
latura Nord, sector 5, Bucureşti.  
 
13.09.2007, ora 10:30  
1 exemplar original  
 
Oferta se va prezenta într-un colet sigilat, marcat 
cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia « 
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 
13.09.2007, ora .11:00 ». 
Plicul exterior va conţine 1 plic interior (1 original), 
care va conţine în interior câte 3 plicuri sigilate şi 
ştampilate cu: 

- plicul nr. 1: documente de calificare; 
- plicul nr. 2: propunere tehnică; 
- plicul nr. 3: propunere financiară.     

Scrisoarea de garanţie de participare, scrisoarea 
de înaintare, imputernicirea/delegatia si copia 
dupa act identitate trebuie sa fie ataşate 
plicului/ofertei sigilate. 

Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu 
denumirea şi adresa ofertantului.                                      

Documentele trebuie sa fie tipărite sau scrise cu 
cerneală şi vor fi semnate pe fiecare pagina de 
reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să 
angajeze ofertantul prin contract. În cazul 
documentelor emise de instituţii/organisme oficiale 
abilitate în acest sens documentele respective trebuie 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.  
Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a 

semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a 
anexa un opis al documentelor prezentate.  

Pe lângă documentele de calificare, cele cuprinse 
în propunerea tehnică şi cea financiară solicitate, in 
afara plicului exterior se vor prezenta şi următoarele 
documente: 

a) Scrisoarea de înaintare  
 Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de 

înaintare în  conformitate cu modelul prevăzut  în 
(Formularul din anexa nr. 5). 

b) Împuternicirea scrisă, copie act identitate din 
partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să 
participe la activitatea de deschidere a ofertelor.   
1.  Nu se acceptă oferte alternative. 
2.  Lipsa a mai mult de 3 (trei) documente privind 
situaţia personală, capacitatea de exercitare a  
activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară 
precum şi capacitatea tehnică şi profesională, 
solicitate prin documentaţia de atribuire duce la 
respingerea ofertei. De asemenea, necompletarea 
unui document lipsă dintre cele specificate în termen 
de maxim 72 ore de la momentul solicitării are drept 
consecinţă respingerea ofertei ca inacceptabila, conf. 
art. 36 pct. b din HG 925/ 2006. 
 Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau 
financiare, are ca efect descalificarea ofertantului. 
 
e) Daca plicul exterior nu este marcat conform celor 
de mai sus autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o 
responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.  
Modificarea si retragerea ofertei nu este permisă după 
data şi ora limită pentru depunerea ofertelor. 
Nu se acceptă depunerea de oferte după data şi ora 
limită de: 13.09.2007, ora 10:30 

VI.10. Deschiderea ofertelor  Data: 13.09.2007, ora .11:00, MDLPL, Str. Apolodor 
nr.17, latura Nord- sala de consiliu, parter.  
Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere : 
Imputernicire scrisa, copie act identitate din partea 
reprezentantului legal al ofertantului 

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
VII.1. Pretul cel mai scazut                                                      □    
VII.2. Cea mai avantajoasa oferta economica                      
Factor de evaluare 
1. Financiar  
2.  Tehnic, din care:  

Pondere 
                           50  puncte 

   50  puncte: 
2.1. Calendarul activitaţilor, draft-ul de 
program 

5 puncte 

2.2. Abordarea proiectului(modul in care 
proiectul va asigura indeplinirea 
obiectivelor acestor conferinte) 

15 puncte 

2.3. Experienţa anterioară 15 puncte 
2.4. Echipa de proiect + CV-urile 5 puncte 
2.5. Conceptul , textul şi grafica brosurii 10 puncte 



 

 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 
 
Punctajul financiar (Pfinanciar ) pentru factorul de evaluare „preţul ofertei”, se acordă astfel: 

a) Pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor, se acordă punctajul maxim 
alocat factorului de evaluare, respectiv 50 puncte. 

b) Pentru alt preţ decât cel prevăzut la alineatul a), punctajul se acordă astfel: 
 
Ppret(n) = (preţ minim/preţn) x 50 puncte 
 

Punctajul tehnic acordat pentru:  
Calendarul activitaţilor, draft-ul de program (5), Abordarea 

proiectului(modul in care proiectul va asigura indeplinirea obiectivelor acestor 
conferinte) (15), Experienţa anterioară (15), Echipa de proiect + CV-urile (5), 
Conceptul , textul şi grafica brosurii (10) = 50 puncte in total 

 
În cazul în care, în urma evaluării, oferta tehnică nu acumulează minimum 25 de 
puncte, oferta va fi descalificată. 
 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA  
VIII.1. Ajustarea  preţului contractului DA    □     NU       

(daca DA, se precizeaza situatiile in care se 
accepta ajustarea pretului si modul concret 
de ajustare) 
 

VIII.2. Garanţia de buna execuţie a 
contractului               

DA          NU   □      
1.  Garantie de buna executie a contractului 
in cuantum de 5 % din valoarea contractului 
fara TVA 
2.  Garantia se va constitui prin Scrisoare de 
garantie bancara conform formular din 
anexa 7 
 
 

 



 

SECŢIUNEA II 
 

CAIET DE SARCINI 
 
1. INTRODUCERE 

 
 Capitolul II conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât 

potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii 
contractante. 

 
2.     OBIECTUL CONTRACTULUI: Organizarea conferintelor de informare cu privire la 
fondurile structurale implementate de MDLPL si a evenimentului „OPEN DAYS 2007 – 
„Saptamana europeana a regiunilor si oraselor” 
 
SPECIFICATII TEHNICE: 
 
Ofertantul va trebuie să prezinte oferta pentru organizarea a două tipuri de 
evenimente, după cum urmează: 
 

I. Organizarea unei serii de şapte conferinţe  
în regiunile de dezvoltare ale României. 

 
Scop  
Organizarea în şapte regiuni de dezvoltare regională ale României (mai puţin Regiunea 
Bucureşti – Ilfov) a câte unei conferinţe pilot de informare a autorităţilor locale, a mediului de 
afaceri şi a reprezentanţilor ONG-urilor în scopul prezentării oportunităţilor de finanţare din 
fondurile structurale gestionate de MDLPL, respectiv: Programul Operaţional Regional şi 
Programele de Cooperare Teritorială. 
 
 
Perioada:  septembrie -noiembrie 2007 
 
Organizatori: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 
 
 
Grupuri ţintă: 

- administraţia publică din mediul urban  
- oameni de afaceri, IMM-uri 
- ONG-uri 
 
 

Obiectivele conferinţelor: 
 

• Informarea autorităţile publice locale şi a mediul de afaceri  asupra oportunităţilor de  
finanţare a  proiectele  prin POR sau prin Programele de Cooperare Teritorială  

• Promovarea conceptelor de egalitate de şanse şi acces nediscriminatoriu la obţinerea 
finanţărilor prin POR şi PCT 

•  Informarea potenţialilor beneficiari cu privire la modalităţile şi condiţiile  necesare 
accesării de finanţare nerambursabilă prin POR şi PCT 

• Îmbunătăţirea gradului de cunoaştere şi conştientizare al potenţialilor beneficiari 
asupra  impactului socio-economic pe care îl vor avea POR-ul şi PCT 



 

• Creşterea gradului de cunoaştere al potenţialilor beneficiari în ceea ce priveşte  
calendarul, condiţiile de eligibilitate şi modalităţile de selectare a proiectelor 

• Îmbunătăţirea nivelului de încredere al opiniei publice în instituţiile române care 
gestionează fonduri structurale 

• Creşterea gradului de  vizibilitate al instituţiile implicate în gestionarea acestor 
programe, atât la nivel local, cât şi regional  

• Crearea unei baze de date a potenţialilor solicitanţi de finanţare nerambursabilă prin 
POR şi PCT. Baza de date va conţine inclusiv profilul, interesele şi capacităţile 
participanţilor; 

• Prezentarea potenţialului de dezvoltare al fiecarei regiuni în parte; 
• Să răspundă oricăror solicitări de informaţii şi nelămuriri ale participanţilor 
• Să furnizeze recomandări privind organizarea eficientă a unor astfel de evenimente la 

scara mai largă. 
 
 
Activităţi specifice ce trebuiesc realizate de ofertant: 
 
1. Crearea unei baze de date cu potenţialii beneficiari din cele 7 regiuni de dezvoltare 
regională 
 
Crearea unei baze de date care să conţină potenţialii beneficiari ai POR şi PCT din cele 
7 regiuni de dezvoltare regională, care sa conţină numele, instituţia, profilul, 
capacitatea si datele de contact ale acestora. Ofertantul trebuie să se asigure că toate 
datele sunt reale şi actualizate. 
 
Baza de date va trebui să fie continuu actualizată pe durata de desfăşurare a proiectului şi va 
fi predata MDLPL la sfârşitul proiectului, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
 
2. Organizarea celor 7 conferinţe regionale 
 
Conferinţele regionale vor fi organizate având în vedere participarea unui număr de 
aproximativ 100 de persoane în fiecare locaţie, ofertantul angajându-se să asigure prezenţa 
participanţilor, reprezentanţi ai administraţiei publice locale din mediul urban, ai mediului de 
afaceri si ai ONG-urilor din fiecare regiune de dezvoltare. 
 
Conferinţele vor fi organizate în judeţul cel mai slab dezvoltat din fiecare regiune. Localităţile 
în care se vor organiza conferinţele vor fi stabilite de MDLPL pe baza ofertelor făcute de 
ofertanti. In acest sens, ofertantii vor propune 3 variante de locaţii pentru fiecare conferinţă. 
 
Durata de desfăşurare a unei conferinţe este estimată la 4-6 ore cu includerea unei recepţii 
oferite participanţilor la finalul conferinţei. 
 
Toate conferinţele vor fi promovate în media locală, drept pentru care ofertantul 
trebuie să se asigure că reprezentanţii mass-media îşi pot desfăşura activitatea în 
bune condiţii (acces la prize, la vorbitori pentru interviuri, etc.) 
 
 
Ofertantul va furniza următoarele servicii: 
 

• Asigurarea  sălilor corespunzătoare în care se vor desfăşura conferinţele: fiecare sala 
va avea o capacitate de 120 de persoane şi va fi dotată cu logistica necesară (laptop, 



 

proiector, flipchart, instalaţie de sonorizare, aer condiţionat, personal tehnic instalatii 
audio-video); 

• Accesul participanţilor la foyer, toalete; 
• Realizarea listei invitaţilor şi transmiterea ei către MDLPL, spre avizare, în timp util; 
• Trimiterea invitaţiilor, după ce, în prealabil, acestea vor fi aprobate (text şi lay-out) şi 

semnate de MDLPL; 
• Obţinerea confirmarilor din partea participanţilor; 
• Amplasarea in foyer a birourilor de primire şi înregistrare a participaţilor; 
• Asigurarea serviciilor de primire şi înregistrare a participaţilor; 
• Asigurarea experţilor care vor prezenta potenţialul de dezvoltare al fiecarei regiuni; 
• Pregătirea şi distribuirea mapelor către participanţi; 
• Asigurarea serviciilor de catering pentru recepţia de la finalul conferinţei; 
• Conceperea şi producerea unui banner, precum şi instalarea acestuia în spatele 

mesei de prezidiu la fiecare conferinţă; 
• Conceperea şi producerea a doua bannere verticale şi îndrumarea persoanelor care 

vor da interviuri posturilor tv să se poziţioneze astfel încât camera să surprindă în 
fundal banner-up-urile; 

• Achiziţionarea şi inscripţionarea  cu elementele vizuale ale MDLPL a 1000 de pixuri şi 
a 1000 de mape cu buzunar, format A4; 

• Achiziţionarea şi inscripţionarea a 1000 CD-uri(cu coperţi) cu toate prezentările şi 
materialele in format electronic, care vor fi distribuite participanţilor la conferinţe; 

• Concepţia grafică pentru mape, banner, banner vertical, pixuri, coperta si autocolant 
CD; 

• Invitarea presei locale la conferinţă; 
• Multiplicarea materialelor aprobate de MDLPL care vor fi distribuite participanţilor în 

mape; 
• Monitorizarea presei din fiecare regiune în perioada ante si post conferinţă  şi 

realizarea unui raport de monitorizare; 
• Realizarea programului fiecărei conferinţe, care va fi aprobat în prealabil de MDLPL; 
• Realizarea unui raport intermediar după fiecare conferinţă organizată şi a unui raport 

final la sfârşitul proiectului. Raportul final va conţine si o secţiune dedicată furnizării  
de recomandări privind organizarea eficientă a unor astfel de evenimente la scara mai 
largă. 

 
 
MDLPL va asigura participarea experţilor în domeniul fondurilor structurale gestionate de 
minister, care vor susţine prezentări în cadrul conferinţelor. 
 
Specificaţii tehnice materiale promoţionale: 
 

1. Mape 
- A4 finit 
- Hârtie 300 gr mat 
- Policromie 4+0, buzunar stanţat 
- Burduf de 5 mm 
- Cantitate 1000 buc 

 
2. Coperţi CD 

- Carcasa plic – carton 250 gr mat 
- Policromie 4+0 
- Lac protecţie 



 

- Cantitate 1000 
 
3. Banner vertical (Roller-up) 

- schelet aluminiu  
- prins pe hârtie laminata 
- dimensiuni 1 x 2 m 
- policromie o fata 
- nr. exemplare 2 

4. Banner 
- dimensiuni 4 x 2 m 
- policromie o faţă 
- nr. exemplare 1  

      5.   Pixuri 
- plastic, calitate medie 

        - personalizare prin tampografiere, 1 culoare 
        - nr. exemplare 1000 
 
 
3. Conceperea( dpdv al conceptului, graficii şi a textului) şi tipărirea unei broşuri de 
prezentare a profilurilor socio-economice ale regiunilor de dezvoltare ale României 
precum şi a potenţialului lor de dezvoltare. O parte din tirajul broşurii va fi distribuit 
fiecărui participant la conferinţe. 
 
Obiectiv: Prezentarea principalelor domenii cu potential de dezvoltare din fiecare 
regiune in vederea atragerii de investitori / creşterii gradului de implicare a 
administraţiei publice centrale şi locale şi a societăţii civile la dezvoltarea regiunilor. 
 
Broşura va  conţine o introducere (o scurta prezentare a POR-ului şi a scopului editării 
broşurii) şi 8 secţiuni, câte una pentru fiecare regiune de dezvoltare în parte.  
Fiecare secţiune din cele 8 va conţine informaţii referitoare la : 
 
-caracteristicile demo-geografice ale regiunii; 
- forţa de munca şi migraţia la nivel regional; 
- economia regională; 
- infrastuctura regională; 
- zone problemă în cadrul regiunii; 
- gradul de absorbţie a fondurilor comunitare de pre-aderare la nivel regional; 
- potenţialul de dezvoltare a regiunilor; 
- sprijinul financiar alocat pentru dezvoltarea regiunii prin POR(detaliat pe axe şi pe domenii 
majore de intervenţie) 
 
În elaborarea conţinutului broşurii, se vor folosi surse oficiale de informare. Datele utilizate în 
elaborarea conţinutului broşurii trebuie să reflecte situaţia existentă la sfârşitul anului 2006 ( 
anul 2005 unde nu exista date mai actuale). 
 
În oferta trimisă către MDLPL, ofertantul va prezenta introducerea precum şi conţinutul unei 
singure secţiuni din cele 8(oricare regiune la alegere). 
 
Înainte de tipărire, conţinutul broşurii(text şi grafică) va trebui avizat de către MDLPL. 
 
După finalizarea contractului, toate drepturile intelectuale asupra broşurii, vor reveni MDLPL, 
care o va putea retipării de cate ori va considera de cuviinţă. 



 

Specificatiile tehnice ale brosurii: 
 
Format : 21x21cm 
80 pagini+ 4 full color(interior si exterior)  
8 pagini tip repertoriu pentru delimitarea celor 8 secţiuni dedicate fiecărei regiuni de 
dezvoltare în parte 
Interior hartie 115g/mp 
Coperti carton 250g/mp mat 
Broşat termoclei. 
 
Tiraj : 7500 exemplare. 
 
 
 
II. Organizarea evenimentului „OPEN DAYS 2007 – Săptămâna europeană 

a regiunilor şi oraşelor” 
 
 
Scop  
Organizarea în Bucureşti a unei conferinţe cu tema „Implicarea regiunilor în crearea de 
locuri de muncă şi în creşterea economica”,  în scopul identificarii modalităţilor prin 
care regiunile pot contribui la creşterea economică şi la crearea de noi locuri de 
muncă. Conferinţa care face parte din seria de evenimente„OPEN DAYS 2007 – Saptămâna 
europeană a regiunilor şi oraşelor” organizate de Comisia Europeană si Comitetul Regiunilor. 
 
 
Perioadă: 
8-11 octombrie(o zi) 
 
Grupuri ţintă: 

- administraţia publică din mediul urban  
- oameni de afaceri, IMM-uri 
- ONG-uri 
- reprezentanţi ai organizaţiilor regionale si locale 

 
    
Obiectivele conferinţei: 
 

• Prezentarea modalităţilor de implementare a noilor programe operaţionale 2007-2013 
gestionate de MDLPL în regiunile din România; 

• Conştientizarea modului in care utilizarea eficienta a fondurilor comunitare pot 
contribui la creşterea locurilor de munca în regiuni; 

• Îmbunătăţirea gradului de cunoaştere şi conştientizare al potenţialilor beneficiari 
asupra  impactului socio-economic pe care îl vor avea POR-ul şi PCT; 

• Identificarea modalităţilor de atragere a investitorilor în regiuni; 
• Creşterea gradului de informare cu privire la modalităţile de cheltuire eficientă a 

fondurilor europene; 
• Îmbunătăţirea gradului de cunoaştere şi conştientizare asupra importantei reţelelor de 

cooperare transfrontalieră si a modului în care acestea conduc la impulsionarea 
creşterii economice şi a numărului de locuri de muncă. 

 
 



 

Activităţi specifice ce trebuiesc realizate de ofertant: 
 
 
1. Organizarea evenimentului: 
 
Conferinţa va fi  organizată având în vedere participarea unui număr de 150 de persoane, 
ofertantul angajându-se să asigure prezenţa participanţilor, reprezentanţi ai administraţiei 
publice locale din mediul urban, ai mediului de afaceri, ai ONG-urilor şi ai organizaţiilor 
regionale si locale din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. 
 
Durata de desfăşurare a  conferinţe este estimată la 5 ore cu includerea unei recepţii la 
finalul conferinţei. 
 
Conferinţa va fi promovată în mass-media, drept pentru care ofertantul trebuie să se asigure 
că reprezentanţii mass-media  îşi pot desfăşura activitatea în bune condiţii (acces la prize, la 
vorbitori pentru interviuri, etc.) 
 
 
Ofertantul va furniza următoarele servicii: 
 

• Asigurarea unei săli corespunzătoare în care se va desfăşura conferinţa: sala va avea 
o capacitate de 175 de locuri şi va fi dotată cu logistica necesară (laptop, proiector, 
flipchart, instalaţie de sonorizare, aer condiţionat); 

• Realizarea listei participanţilor şi transmiterea ei către MDLPL, spre avizare, în timp 
util; 

• Trimiterea invitaţiilor, după ce, în prealabil, acestea vor fi aprobate (text şi lay-out) şi 
semnate de MDLPL; 

• Obţinerea confirmărilor din partea participanţilor; 
• Amplasarea in foyer a birourilor de primire şi înregistrare a participaţilor; 
• Asigurarea serviciilor de primire şi înregistrare a participaţilor 
• Asigurarea experţilor care vor susţine prezentări urmatoarele teme: 

o Modalităţi de atragere a investitorilor în regiuni; 
o Dezvoltarea regională şi organizarea de grupări de întreprinderi (clusters); 
o Modalităţi de cheltuire eficientă a fondurilor 
o Cooperarea transfrontalieră : reţele de cooperare şi schimbul de experienţă 

privind impulsionarea creşterii economice şi a  numărului de locuri de muncă: 
o Modalităti de implementare a Programelor operaţionale în Romania. 

• Pregătirea şi distribuirea mapelor către participanţi; 
• Furnizarea serviciilor de catering pentru recepţia de la finalul conferinţei; 
• Conceperea şi producerea unui banner, precum şi instalarea acestuia în spatele 

mesei de prezidiu; 
• Achiziţionarea şi inscripţionarea  cu însemnele vizuale ale MDLPL a 200 de pixuri si a 

200 de mape cu buzunar, format A4. 
• Achiziţionarea şi inscripţionarea a 200 CD-uri( cu coperte) cu toate prezentările şi 

materialele în format electronic, care vor fi distribuite participanţilor la conferinţă; 
• Concepţia grafică pentru mape, banner, pixuri si coperta şi autocolant CD. 
• Invitarea presei locale la conferinţă; 
• Multiplicarea materialelor care vor fi prezentate in cadrul conferinţei şi care vor fi 

distribuite participanţilor în mape; 
• Monitorizarea presei în perioada ante si post conferinţă  şi realizare unui raport de 

monitorizare; 



 

• Realizarea programului conferinţei, care va fi aprobat în prealabil de MDLPL; 
• Realizarea unui raport final la sfârşitul proiectului. 

 
 
MDLPL va asigura participarea experţilor în domeniul fondurilor derulate prin POR,  care vor 
susţine prezentări în cadrul conferinţei. 
 
Specificaţii tehnice materiale promoţionale: 
 

1. Mape 
- A4 finit 
- Hârtie 300 gr mat 
- Policromie 4+0, buzunar stanţat 
- Burduf de 5 mm 
- Cantitate 2000 buc 

 
2. Coperţi CD 
- Carcasa plic – carton 250 gr mat 
- Policromie 4+0 
- Lac protecţie 
- Cantitate 200 

 
3. Banner 

- dimensiuni 4 x 2 m 
- policromie o faţă 
- nr. exemplare 1 

4. Pixuri 
- plastic, calitate medie 

        - personalizare prin tampografiere, 1 culoare 
        - nr. exemplare 200 

 
 
 
Oferta tehnică va conţine următoarele: 

- Calendarul evenimentelor propus de ofertant, draft-ul de program şi locaţiile propuse, 
inclusiv justificarea; 

- Abordarea proiectului(modul în care proiectul va asigura îndeplinirea obiectivelor 
acestor conferinţe) 

- Structura propusă a raportului final; 
- Experienţa firmei în domeniile: relaţii publice, competenţă în organizare de mari 

evenimente  şi în lucrul cu autorităţile statului sau instituţiile europene. 
- Lista de clienţi si proiecte  similare; 
- Recomandări şi soluţii privind organizarea eficientă a evenimentelor incluse in 

prezentul caiet de sarcini; 
- Echipa de implementare a proiectului cu responsabilităţile aferente fiecărei persoane; 
- CV – persoane propuse pentru echipa de proiect, inclusiv graficianul si lectorii 
- mostre de:  

a. pixuri,  
b. mape,  
c. coperţi şi autocolante CD 

- introducerea precum şi conţinutul unei singure secţiuni din cele 8 secţiuni ale broşurii 
 (oricare regiune la alegere)-doar textul, fără grafică. 



 

 
 
Oferta financiară va conţine costurile de organizare pe eveniment, detaliate în modul 
următor: 

- cost sală (se vor detalia costul de închiriere a sălii şi costul pentru asigurare logisticii 
necesare); 

- cost organizare (transmitere invitaţii către participanţi şi presă, obţinere confirmărilor); 
- cost  multiplicare a materialelor ce vor intra în mape; 
- cost concepere si tipărire a brosurilor care vor fi distribuite participanţilor; 
- cost materiale promoţionale (pix-uri, mape, CD-uri, banner si banner-up-uri) 
- cost catering (acesta va cuprinde costul recepţiei); 
- cost servicii lectori 
- cost conceptie grafică promoţionale. 

 
În cazul în care, în urma evaluării, oferta tehnică nu acumulează minimum 25 de 
puncte, oferta va fi descalificată. 
 
Grila de evaluare a ofertelor 
 
 Maximum 

Preţul final 50 
Evaluarea tehnică 50 

• Calendarul 
activitaţilor, draft-ul 
de program 

5 

• Abordarea 
proiectului(modul in 
care proiectul va 
asigura indeplinirea 
obiectivelor acestor 
conferinte) 

15 

• Experienţa 
anterioară 

15 

• Echipa de proiect + 
CV-urile  

5 

• Conceptul , textul şi 
grafica brosurii 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SECTIUNEA III 
FORMULARE 

 
     Secţiunea IV conţine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei 
de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 
 Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la 
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a 
prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod 
corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 

 
OFERTANTUL         Anexa nr. 1 
 ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  
                                                                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
 
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 prevazută 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 în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, 
fraudă şi/ sau spălare de bani.  
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe 
asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta 
candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant 
în cadrul unei alte oferte.  

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

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 
                                                                                               (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
 
    Data completării ...................... 
 
 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
 
 
 
 
 



 

OPERATOR ECONOMIC        Anexa nr. 2 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

 
 

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-
peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se 
menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se 
inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. 
[se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii 
contractante], 

declar pe proprie răspundere că: 
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 

judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament 
cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată 
prin lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la 
lit. a); 

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată................. 

d) nu am 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 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
 
           Operator economic,  
                                …………………………. 
                                                                              
                           (semnatura autorizată ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexa 3 
 
Operator economic, 
________________________ 

(denumirea/numele) 
 
 

INFORMATII GENERALE 
 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4*. Telefon: 
    Fax: 
    Telex: 
    E-mail: 
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare ____________________________________ 

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ________________________________________ 

       (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: 
______________________________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
8. Principala piata a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
_______________________________________________________________________ 
Anul   Cifra de afaceri anuala    Cifra de afaceri anuala 

la 31 decembrie                                                la 31 decembrie 
(mii lei)                                                       (echivalent euro) 

_______________________________________________________________________ 
1.    2004 
_______________________________________________________________________ 
2.    2005 
_______________________________________________________________________ 
3.    2006 
_______________________________________________________________________ 
Media anuala: 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
         Operator economic, 
                                  ______________ 

(semnatura autorizata) 
 
 
 
* Atenţie!!! Datele de contact (in special numarul de fax) se vor folosi pentru 
eventualele clarificări adresate ofertantului de către comisia de evaluare. 
 
 
 



 

 
    
  OFERTANTUL                    Anexa nr. 4 
__________________ 

   (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 
___________________________________pentru suma totala de  
         (denumirea serviciului) 
_______________________________________lei, 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 _____/_____/_____ 
 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
               (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele ofertantului) 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexa nr. 5 
 
 
OFERTANTUL    Inregistrat la sediul autoritatii contractante 

______________________     nr. _________ / __ . __ . 2007 
(denumirea/numele) 

 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 

Catre _______________________________________________ 
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
 

Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului  
                            ________________________________________ 

                                (denumirea contractului de achiziţie publica)   
       
noi ____________________________ va transmitem alăturat următoarele: 
         (denumirea/numele ofertantului) 
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original: 
a) oferta; 
b) documentele care insotesc oferta. 
Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzătoare si va satisface cerinţele. 
 
Data completării __ . __ . 2007 

 
 
 
 
Cu stima, 
 

Operator economic, 
___________________ 
(semnatura autorizata) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexa 6 
                 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 obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de 
                                                           (denumirea autoritatii contractante)  
__________________________, 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  
                                                  (denumirea/numele) 
a acesteia; 
                     
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                    (denumirea/numele) 
nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; 
 
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                     (denumirea/numele) 
a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 
 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________. 
 
Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnatura autorizata) 



 

ANEXA 7     
             BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 
 
 

Către ___________________________________________ 
                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

Cu privire la contractul de achiziţie publică ________________________________, 
                                                                                                                                  (denumirea 
contractului) 
încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în 
calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la 
concurenţa sumei de _____________ reprezentând ______% din valoarea contractului 
respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la 
neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în 
contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în 
cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ . 
În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de 

valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra 
angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta 
scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. 

 
Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnătura autorizată) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SECŢIUNEA IV 

 
Contract  de prestari servicii 

- MODEL ORIENTATIV- 
 
 
Preambul 
 

In temeiul OUG 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 furnizare de produse,  

 
intre 

 
........................................................................................... denumire autoritate contractanta adresa sediu 
..................................................................... telefon/fax .............................................. numar de inmatriculare 
.................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie 
...............................................................................  reprezentata prin 
....................................................................................................... (denumirea conducatorului), 
functia............................................... 
in calitate de achizitor, pe de o parte 
si  
……... ................ ...........................  …………….  denumire  operatorul economic  
...............................................  adresa sediu ………………… ........................................................................ 
telefon/fax .......................................... numar de inmatriculare  .....................................  cod fiscal  
...................................  cont (trezorerie) ATENTIE!!! platile se fac doar in conturi deschise la Trezorerie 
.............................................................................................................. reprezentat prin 
................................................................................................   (denumirea conducatorului) 
functia............................................... 
in calitate de prestator, pe de alta parte. 
 
2. Definitii  
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  
b. achizitor si  prestator  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea 
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;  
e. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, 
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, 
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 
nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus 
care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract) 
 
3. Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia 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 reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod 
diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obliga sa execute ...............................................denumirea serviciilor,  in 
perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.  
 
5. Pretul contractului 



 

5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform graficului de 
plati, este de ...................... lei, sau dupa caz …….. euro, la care se adauga ……… TVA. 
 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, incepand de la data de ……. 
 ( se inscrie perioada si data) 
6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de  .... 
( se inscrie data la care inceteaza contractul) 
 
7. Executarea contractului  
7.1 – Executarea contractului incepe la data de  ...... 
(se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul)  
 
8. Documentele contractului 
8.1  - Documentele contractului sunt: 
(Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului) 
 
9.  Obligatiile principale ale prestatorului 
9.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in propunerea 
tehnica, anexa la contract.  
9.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in propunerea 
tehnica. 
9.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau 
utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si 

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o 
astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 

 
10.  Obligatiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul convenit. 
10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii de 
catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 
(se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de plata) 
10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute convenite, 
furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la 
nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua 
prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil. 
 
11.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca majorari de intarziere, o suma 
echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului. 
(se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a 
obligatiilor)  
11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca majorari de intarziere, o suma echivalenta cu o cota 
procentuala din plata neefectuata. 
(se precizeaza aceiasi cota procentuala, prevazuta pentru clauza 11.1, pentru fiecare zi/saptamana de 
intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor) 
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si 
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-
interese. 
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata 
furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu 
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor.  In acest caz, furnizorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinita pâna la data denuntarii 
unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
 
13. Alte resposabilitati ale prestatorului 



 

13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. 
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, materialele, 
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru 
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in 
mod rezonabil din contract.   
13.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de prestare 
convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat 
si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. (se precizeaza anexa ce contine graficul de 
prestare) 
 
14. Alte responsabilitati ale achizitorului 
14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a 
cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 
 
15. Receptie si verificari  
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.  
15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia 
de a notifica, in scris,  prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. 
(se precizeaza anexa care contine modul de verificare si receptie a serviciilor) 
 
16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
16.1 - (1)  Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la primirea 
ordinului de incepere a contractului.  
(se precizeaza data maxima de emitere a ordinului de incepere a contractului)   
(2) In cazul in care  prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate 
achizitorului partile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si 
      b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul                         contractului. 
16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi 
terminata intr-un perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen 
care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 
(2) In cazul in care:  

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza  prestatorului, sau 
ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de 

catre prestator, 
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a 
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.  
16.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are 
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in 
graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act  aditional. 
16.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere 
in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.  
 
 
17. Amendamente  
17.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale 
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
 
18. Cesiunea  
18.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa 
obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 
18.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii 
asumate prin contract.  
 
19. Forta majora 
19.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
19.2 - Forta majora constatata si dovedita exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
19.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 



 

19.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod 
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
19.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din 
parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
20. Solutionarea litigiilor 
20.1 - Achizitorul si  prestatorul vor face 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 legatura cu indeplinirea contractului. 
20.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin 
arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.  
(se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor) 
 
21. Limba care guverneaza contractul 
21.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
  
22. Comunicari 
22.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in 
scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
22.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii 
in scris a primirii comunicarii. 
 
23. Legea aplicabila contractului 
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au inteles sa incheie azi ..............  prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare 
parte.     
 

ACHIZITOR 
 

PRESTATOR 
 

 
 


