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Nr.832/12.02.2013 
 
 
APROBAT 
/ Director Executiv  
Director Executiv Adjunct – SERB ANEMARI 
 
 
Manager de proiect  
Liviu NEGUT 
 
 
Intocmit, 
Av. Carmen Novac  
 
 
DOCUMENTATIE PENTRU ACHIZITIA DE PRODUSE 
 
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritara 4. “ Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” 
Domeniul major de interventie 4.1 “Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare” 
POSDRU/111/4.1/S/92111 
“SPO On –line – Intilnirea intre cererea si oferta de forta de munca” 
 
 
 
ACHIZITIA DE MATERIALE PUBLICITARE IN CADRUL SERVICII DESIGN MATERIALE PROMOTIONALE, 
PENTRU AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TIMIS, IN CADRUL PROIECTULUI  
“SPO ON –LINE – INTALNIREA INTRE CEREREA SI OFERTA DE FORTA DE MUNCA” 
 
 

Cod CPV:  22462000-6 
 
 
 
 
Cuprins: 

- Fisa de date 
- Caietul de sarcini 
- Formulare 
- Model contract 
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FISA DE DATE A ACHIZITIEI 

 
 
 Autoritatea contractantă 
 
Achizitor AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI 

DE MUNCA TIMIS 
Titlul Proiect POSDRU “SPO On –line – Intilnirea intre cererea si oferta de forta 

de munca” 
Numar contract de finantare POSDRU/111/4.1/S/92111 
Calitatea achizitorului in cadrul proiectului Beneficiar - Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de 

Munca Timis 
 
 
Informatii Generale 

I.1 Achizitor  
Denumire: AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TIMIS 
Adresă: B-dul. Republicii, nr 21, Localitatea Timisoara 
Localitate: Timisoara Cod poştal:  300159 Ţara: România 
Persoana de contact: 

- Pentru informaţii şi clarificări privind documentele care trebuie prezentate de către ofertant/ specificaţiile 
tehnice puteti sa ne contactati la sediul nostru din Timisoara, B-dul Republicii, nr 21. 
Persoana de contact: Responsabil Achizitii Publice : Carmen NOVAC  

 Tel/ Fax: 0256-294231, 0256-294234 
Adresa/ele de internet (dacă este cazul):timis@ajofm.anofm.ro 

 
1.2  
a) Termen limita de depunere a ofertelor : 06.03.2013, ora 10.00 ;  
 
b) Adresa unde se primesc ofertele: AJOFM TIMIS, B-dul Republicii, nr 21,Timisoara, Jud Timis;  
Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in documentatia pentru ofertanti sau la o alta adresa decit 
cea indicata mai sus nu vor fi evaluate de achizitor, acestea fiind pastrate la sediul achizitorului, nedeschise. 
 

- OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE  
- Descriere 

2.1.1. Denumirea contractului de achizitie: FURNIZAREA DE MATERIALE PUBLICITARE IN CADRUL ACHIZITIEI 
,, SERVICII DESIGN MATERIALE PROMOTIONALE’’ 

2.1.2. Descrierea produselor / serviciilor/ lucrarilor ce 
vor fi achizitionate 

Dorim sa achizitionam materiale publicitare constand in 200 stick-uri, 200 
genti de documente si 2 roleup-uri, toate inscriptionate cu sigla proiectului 
si cu caracteristicile mentionate in caietul de sarcini;  
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3) CĂI DE ATAC 
Eventulalele contestaţii se pot depune: 
 -  la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor cu notificarea prealabila a Autoritatii Contractante;  
  

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor 
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Localitate:      Bucureşti            Cod poştal:   030084           Ţara: România 
E-mail:                 office@cnsc.ro                  Telefon: +(40)21 310.46.41 
Adresă internet:       http://www.cnsc.ro        Fax: +(40)21 310.46.42 

 
 
 
4.OBIECTUL CONTRACTULUI  
4.1) Descriere 

4.1.1) Denumire contract: FURNIZAREA DE MATERIALE PUBLICITARE IN CADRUL SERVICII DESIGN MATERIALE 
PROMOTIONALE,  în cadrul proiectului:  
“SPO On –line – Intilnirea intre cererea si oferta de forta de munca” 
4. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
(a) Lucrări      □  (b) Produse    ■ (c) Servicii      □  

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

Cumpărare     ■ 
Leasing          □ 
Închiriere       □ 
Cumpărare în rate □ 

Categoria serviciului 
          2A □  
          2B □ 
 
 

Principala locaţie a lucrării  
__________________ 
 
Cod CPV    □□□□□□□□ 

Principalul loc de livrare: 
 
La sediul beneficiarului 

Principalul loc de prestare:  
__________________ 
 
Cod CPV    □□□□□□□□ 

4.1.3) Procedura se finalizează prin :    
 ■ Contract de achiziţie publică       
 □ Încheierea unui acord-cadru 
4.1.4) Durata contractului de achiziţie publică : de la data semnarii contractului pana la 31 mai 2013 cu conditia indeplinirii 
tuturor obligatiilor contractual de catre parti.  
4.1.5) Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul) 
Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr.   
nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul-
cadru vizat 

Acordul-cadru cu  
un singur operator □     

Durata acordului-cadru:   
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru  da □   nu ■ 
4.1.6) Divizare pe loturi                   da □ nu ■  

 4.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate            da □  nu ■ 
 



,,SPO On-line - Întâlnirea între cererea şi oferta de forţă de muncă” 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
 
 
 

   

 

 

 

  
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI 
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 
  POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 
2007-2013 

 Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă  

OIPOSDRU 
 

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 

Timiş 
 

 4 

 
5: PROCEDURA 

5.1) Procedura selectată 
Licitaţie deschisă       □ 
Licitaţie restrânsă       □ 
Licitaţie restrânsă accelerată   □ 
Dialog competitiv       □ 

Negociere cu anunţ de participare   □ 
Negociere fără anunţ de participare   □ 
Cerere de oferte             □          
Concurs de soluţii          □ 
Achiziţie directă            ■ 

 
6. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI 

CISTIGATOARE 
 

Pretul cel mai scazut DA 
Oferta cea mai avantajosa din punct de vedere economic NU 

 
 
 
7. PREZENTAREA OFERTEI  
 
7.1) Limba de redactare a ofertei Limba de redactare a ofertei este limba  

  română. 
7.2)Moneda in care este exprimat pretul 
contractului 

lei 

7.3) Perioada de valabilitate a ofertei Perioada de valabilitate: 30 de zile 
 

7.4) Documente de calificare 1.Declaratie privind calitatea de participant la procedura – Formular 1;  
2.Declaratie privind eligibilitatea/ofertant, ofertanti asociati/tert sustinator:Formular 
2; 
3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile 
art.181din/OUG34/2006/ofertant,ofertanti asociati,tert sustinator:Formular 3;  
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69.1 din OUG nr. 
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare -Formular 4 ;  
5. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala privind 
privind plata obligatiilor la bugetul de stat de unde sa rezulte obligatiile scadente 
in luna anterioara celei in care se depune oferta. 
6.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale de unde sa rezulte obligatiile 
scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta; 
7.Certificat constatator emis de ONRC emis cu cel mult 15 zile inainte de data 
deschiderii ofertelor.  

 7.5)Modul de prezentare a propunerii tehnice Elementele propunerii tehnice se vor prezenta în corelaţie cu prevederile 
specificaţiilor tehnice. 
Se vor respecta în totalitate cerinţele solicitate prin prezenta Documentaţie de 
atribuire. 
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7.6) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei pentru produsele mai sus 
specificate. Propunerea financiară va fi elaborată astfel încât aceasta să furnizeze 
toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, precum şi la alte condiţii financiare şi 
comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică.  



,,SPO On-line - Întâlnirea între cererea şi oferta de forţă de muncă” 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
 
 
 

   

 

 

 

  
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI 
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 
  POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 
2007-2013 

 Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă  

OIPOSDRU 
 

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 

Timiş 
 

 6 

 7.7) Modul de prezentare a ofertei Oferta  semnată şi ştampilată va fi transmisă la adresa sus-menţionată, in plic 
inchis, nu mai tarziu de data de 06.03.2013  ora 10.00. 
Pe plic se va specifica procedura la care participa ofertantul.  
 
Ofertantul are obligatia de a elabora oferta, astfel incat sa corespunda tuturor 
cerinţelor de calificare şi specificaţiilor tehnice în conformitate cu prevederile din 
documentatia pentru ofertanti. 
 
Ofertantul va prezenta: 
DOCUMENTE DE CALIFICARE –enumerate anterior;  
PROPUNEREA TEHNICA - Propunerea tehnică prezentata va fi întocmită, astfel 
încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele tehnice solicitate de achizitor. 
Cerinţele impuse prin specificatiile tehnice sunt considerate minimale. În acest 
sens orice ofertă prezentată, va fi luată în considerare, numai în măsura în care 
propunerea tehnică asigura  cerinţele minimale din prezentele specificatii sau au 
un nivel calitativ superior. 
Ofertele care nu respectă condiţiile tehnice obligatorii se consideră neconforme. 

OFERTA FINANCIARĂ- Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât 
aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ precum şi la alte 
legate de obiectul contractului de achizitie publică.  

- Pretul va fi exprimat în LEI, fără TVA si va ramane  ferm pe toată durata de 
îndeplinire a contractului.  
- Nu se alocă plată în avans. 
- În propunerea financiară se va prezenta pretul total.  
 
Modalitatea de prezentare a ofertei 
Operatorii economici vor prezenta un exemplar al  documentelor de calificare, al 
ofertei tehnice si al ofertei financiare în original. Originalul trebuie să fie semnat 
de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat / autorizaţi corespunzător să angajeze 
operatorii economici în contract.  
Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide 
doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să 
semneze oferta 
Documentele de calificare în original, Oferta tehnică, în original, Oferta 
financiară, în original, se vor introduce într-un plic, închis corespunzător şi 
netransparent. 
Plicul, închis şi sigilat, trebuie să fie marcat cu adresa achizitorului şi cu inscripţia:   
ACHIZITIA DE MATERIALE PUBLICITARE IN CADRUL SERVICII DESIGN 
MATERIALE PROMOTIONALE, 
pentru proiectul: „SPO On-line - Întalnirea intre cererea şi oferta de fortă de 
muncă’’  
 
A nu se deschide înainte de data 06.03.2013, ora 10.00.  
 
Termenul limita de depunere a ofertelor: 06.03.2013, ora 10.00.  
 
Ofertele se depun la sediul achizitorului din : Municipiul Timisoara, Bulevardul 
Republicii, Nr. 21, cod postal: 300159, judetul Timis, Tara: Romania. 
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7.8) Data limită de depunere a ofertelor  Data şi ora limită pentru depunerea ofertei: 
06.03.2013  ora 10.00;  
La sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis, B-dul 
Republicii , nr 21, Timisoara, jud. Timis. 

 
 
 
 
 
7.9) Posibilitatea retragerii sau modificării 
ofertei 

1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată 
autorităţii contractante până la data şi ora deschiderii ofertelor. 
2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, pană la data şi ora stabilită pentru 
depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorităţii contractante o cerere de 
retragere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este 
răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, 
modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire. 
3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului 
economic. 
4. Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită, sau 
după expirarea datei şi a orei limită pentru depunere este considerată întârziată şi 
se pastreaza nedeschisă. 
 
Aceste materiale trebuie să se realizeze cu respectarea Manualului de identitate 
vizuală al POSDRU 2007-2013, atât în ceea ce priveşte conţinutul cât şi în ceea 
ce priveşte aprobarea prealabilă a machetelor publicitare.  

Cerinţe obligatorii 

Toate machetele trebuie să fie concepute in concordanţă cu specificatiile tehnice 
mentionate in specificatiile tehnice si trebuie să respecte regulile din Manualul de 
Identitate Vizuală al POSDRU 2007-2013.   

Toate materialele trebuie să primească mentiunea ,,bun de tipar’’ de la autoritatea 
achizitoare. In lipsa mentiunii ,,bun de tipar’’ produsele nu vor fi plătite 
prestatorului.  

Astfel în vederea avizării, machetele se vor preda către Autoritatea Contractanta 
intr-un termen rezonabil, stabilit de comun acord cu Autoritatea Contractanta in 
ziua semnarii contractului de furnizare produse.   

Receptia produselor se face in baza procesului verbal de receptie.  
7.10) Deschiderea ofertelor La sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis, B-dul 

Republicii , nr 21, Timisoara, jud. Timis. 
 
8. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU 
8.1) Ajustarea preţului contractului  
da □  nu ■ 

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei. 
Pretul contractului nu se ajusteaza. 

8.2). Garanţia de bună execuţie a contractului    
da □   nu ■ 

 

 
9.CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE 
 

 DATA ORA 
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Termen limită de solicitare a clarificărilor de la autoritatea 
contractantă 

04.03.2013  11.00 

Termen limită de transmitere a clarificărilor de către autoritatea 
contractantă 

04.03.2013 16.00 

Termen limită de depunere a ofertelor 06.03.2013 10.00 

Data şedinţei de deschidere a ofertelor 06.03.2013 10.30 

 
 
 
Aprobat  
Manager proiect Liviu NEGUT  
 
Intocmit  
Responsabil achizitii publice  
Carmen NOVAC 
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CAIET DE SARCINI  
pentru furnizarea de materiale publicitare COD CPV-22462000-6 in cadrul servicii design materiale promotionale, in cadrul 
proiectului ,,SPO On-line- Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca’’ 
 
1.INFORMAŢII GENERALE   
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş organizează, coordonează şi realizează la nivel judeţean, activitatea de 
ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, având următoarele atribuţii: 

- asigură şi coordonează aplicarea politicilor în domeniul ocupării şi formării profesionale; 
- organizează, prestează şi finanţează, în condiţiile legii, servicii de ocupare şi formare profesională a forţei de muncă 

neîncadrate prin compartimentele de specialitate şi prin prestatorii de servicii; 
- asigură recrutarea şi plasarea forţei de muncă în străinătate atât în statele cu care România are încheiate acorduri 

bilaterale în domeniul forţei de muncă, cât şi în statele cu care nu are încheiate asemenea acorduri; 
- acţionează pentru sprijinirea mobilităţii forţei de muncă şi pentru asigurarea flexibilităţii funcţionale a pieţei muncii; 
- coordonează şi asigură realizarea prestaţiilor pentru înfăptuirea politicii de ocupare şi circulaţie  a forţei de muncă pe plan 

intern şi internaţional ;  
- organizează şi asigură, prin serviciile de specialitate, informarea, consilierea şi orientarea profesională a persoanelor aflate 

în căutarea unui loc de muncă în vederea ocupării şi realizării echilibrului între cererea şi oferta de forţa de muncă; 
- asigură aplicarea măsurilor de protecţie socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare; 
- elaborează studii şi analize în domeniul ocupării şi formării profesionale;  
- propune programe de ocupare de nivel local, sau după caz, zonal; 
- elaborează în baza indicatorilor sociali stabiliţi programe de activitate anuale, pe care le supune aprobării Agenţiei 

Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi raportează periodic realizarea prevederilor acestora;  
- realizează la nivel judeţean măsurile cuprinse în Planul de implementare la nivel local a legislaţiei armonizate cu acquis-ul 

comunitar. 
 

Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice, face parte integrantă din documentaţia de atribuire în vederea participării la 
procedura de achiziţie pentru furnizarea de materiale publicitare COD CPV-22462000-6 in cadrul servicii design materiale 
promotionale şi constituie ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 
tehnico-financiară, în condiţiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este "preţul cel mai scăzut". 
 

 
2. OBIECTUL ACHIZITIEI - Achiziţie publică de furnizare materiale publicitare COD CPV-22462000-6 in cadrul servicii design 
materiale promotionale, in cadrul proiectului „SPO On-line - Întalnirea intre cererea şi oferta de fortă de muncă’’ 
 
3. PROCEDURA ACHIZITIEI PUBLICE - ACHIZIŢIE DIRECTĂ –  
 
4. SPECIFICATII TEHNICE  
 
Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerinţele minimale privind caracteristicile tehnice vor fi considerate neconforme. 
Caracteristicile specificate în caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii. Toate produsele se vor achiziţiona într-o singura transa. 
Materialele publicitare vor  fi  destinate desfăşurării activităţilor proiectului „SPO On-line - Întalnirea intre cererea şi oferta de fortă de 
muncă’’, pentru beneficiarul AJOFM Timis, cu sediul din Timisoara, Bdul Republicii nr. 21, jud. Timis.  
 
Caracteristicile principale ale produselor care urmeaza a fi achizitionate :  
 

- stick-uri- 200 bucati, capacitate 8 GB, personalizate cu elementele de identitate vizuala avizate (continutul de informare si 
publicitatea proiectului) ; se va plasa semnatura conform Manualului de identitate vizuala. In limita spatiului se va posta si 
adresa portalului SPO –On line. Daca suprafata produsului va fi foarte mica se va utiliza cel putin steagul Uniunii Europene 
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si adresa portalului ;  
 

- genti  de documente - 200 bucati, material –polyester, culoare negru, dimensiuni 39x30x6 cm, personalizate cu 
elementele de identitate vizuala avizate ; se va plasa semnatura conform Manualului de identitate vizuala si adresa 
portalului ;  

 
- roll-up-uri- 2 bucati, 2000/800mm, structura aluminiu, print 1440x1440 dpi, material polipropilena, rezistent la decolorare 

și intemperii, color, personalizate cu elementele de identitate vizuala avizate ;  
 
Machetele materialelor vor trebui predate Autoritatii Contractante  pana cel tarziu la data de 15 martie pentru a fi aprobate si 
apoi returnate cu mentiunea ,,bun de tipar’’., pentru a putea fi predate in totalitate Autoritatii Contractante in data de 21.03.2013 
 
Toate informatiile necesare Achizitorului vor fi transmise electronic de catre responsabilul promovare  in termen de maxim 1  zi de la 
data semnarii contractului.  
 
Machetele materialelor  trebuie să se realizeze cu respectarea regulilor de identitate vizuală prevazute in Manualul de identitate 
vizuală al POSDRU 2007-2013, atât in ceea ce priveşte conţinutul cât şi în ceea ce priveşte aprobarea prealabilă a materialului, 
manual care se gaseste la urmatoarea adresa: http://www.fsenordest.ro/FSE/manual_identitate_vizuala_posdru.pdf 
 

După realizarea machetelor achizitorul le va transmite Autoritătii Contractante în vederea aprobării acestora sub aspectul 
identitătii vizuale. Aceste produse vor fi aprobate de catre Autoritatea Contractantă sau Autoritatea Contractantă va face 
recomandări care pot modifica aceste produse. În acest caz, Achizitorului îi revine obligatia modificării machetelor  în 
functie de recomandările primite, pe cheltuiala exclusivă a sa. 
 
 
Caracteristicile tehnice solicitate precum si celelalte prevederi mentionate sunt minime si obligatorii. Toate produsele oferite trebuie 
sa fie însotite de toate accesoriile necesare functionarii lor la parametrii ceruti prin prezenta specificatie tehnica, chiar daca 
beneficiarul a omis solicitarea lor explicita. Oferta va fi completata de ofertant cu aceste accesorii.  
 
Deplasarea la beneficiar si transportul produselor se face prin mijloacele proprii ale furnizorului si pe cheltuiala acestuia. 
 
Locatia unde se vor furniza produsele: AJOFM Timis, Timisoara, Bdul Republicii nr. 21, jud Timis. 
 
Conditii obligatorii de livrare a produselor: Produsele trebuie sa fie furnizate corespunzator de catre furnizor la adresa indicata 
mai sus.   
 
5. TERMEN DE LIVRARE 
Livrare – in data de 21.03.2013.  
 
6. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI -Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 30 zile. 
 
7. MODALITATE DE PLATA  
Plata produselor se va efectua după livrarea acestora , in maxim 60 de zile de la data primirii facturii si va fi condiţionată de 
îndeplinirea de către Furnizor a tuturor obligaţiilor sale în legătură cu executarea tuturor clauzelor prevăzute in contract, de 
aprobarea de către achizitor a acesteia, precum si de punerea la dispozitie a fondurilor alocate de catre organismele abilitate cu 
efectuarea platilor in cadrul proiectului.  
 
8. PRECIZARI FINALE  

http://www.fsenordest.ro/FSE/manual_identitate_vizuala_posdru.pdf
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Ofertantul câştigător se va prezenta la sediul achizitorului pentru încheierea contractului după trecerea termenului prevazut de lege 
pentru formularea contestatiilor. Respectarea tuturor instrucţiunilor din caietul de sarcini este obligatorie pentru toţi operatorii 
economici care au depus ofertă. 
 
9.PERIOADA DE GARANTIE: 2 ani de la data receptiei calitative: 
Perioada de garantie incepe de la data receptiei produselor, in prezenta furnizorului. 
 
10.PRECIZARI FINALE: Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a respinge orice oferta in situatia in care: parametrii 
tehnici oferiti sau conditiile economice prezentate sunt inacceptabile sau daca oferta nu respecta intocmai toate cerintele prevazute 
in caietul de sarcini.  
 
 

 
AJOFM TIMIS       Responsabil Achizitii Publice  
Prin Manager de proiect      Carmen NOVAC 
Liviu Negut  
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Formular 1 
 
Operator economic 
_______________ 
(denumirea/numele) 
 
DECLARATIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 
 

• Subsemnatul, reprezentant ................................................................................. 
(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la 
procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica .................................(se mentioneaza procedura), avand ca 
obiect......................(denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta: 
 [ ] in nume propriu; 
 [ ] ca asociat in cadrul asociatiei .....................................................; 
  (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

• Subsemnatul declar ca: 
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a cerei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. 
 (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

• Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni mofificari in prezenta declaratie la orice 
punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a acontractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati 
castigatori, pe parcursul derularii contractului in achizitie publica. 
• De asemenea, 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, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii 
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
• Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii 
reprezentatntilor autorizati ai .......................................................(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice 
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 

 
                                                                                                    
 

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

 
(semnatura autorizata) 
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FORMULAR 2 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
........................................................................................................................................,  
(denumirea/numele si sediul/adresă 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 OUG 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 ofertă individuală şi o alta 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 ...................... 
 
 
 
___________________________ 
 (Nume, prenume) 
 
___________________________ 
 (Funcţie) 
 
___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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FORMULAR 3 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare 
 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
....................................................................................................................................................................., (denumirea/numele si 
sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura pentru achiziţia serviciilor de 
„.............................................................................” de către autoritatea contractanta declar pe proprie răspundere că operatorul 
economic pe care il reprezint: 
nu a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 
si-a  îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului 
general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită                       
                                                        � DA  � NU 
  si-a îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani sau nu este in situatia de a isi fi indeplinit în 
mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile acestuia, fapt care a produs sau este de natură să producă grave 
prejudicii beneficiarilor sai; 
nu a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere 
eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. 
nu prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii 
criteriilor de calificare şi selecţie 
 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. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale 
privind falsul în declaraţii. 
sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;  
 
 
Data completării ...................... 
 
___________________________ 
 (Nume, prenume) 
 
___________________________ 
 (Funcţie) 
 
___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)  
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FORMULAR 4 
 
 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
DECLARATIE 
privind neîncadrarea în situatia preVazuta la art. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare 
 
 
 
          Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic persoana juridica], în calitate de 
ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, participant la procedura pentru achizitia serviciilor de 
„.............................................................” la data de ...................., organizata de autoritatea contractanta declar pe proprie 
raspundere ca: nu am membrii în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si /sau actionari ori 
asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusive sau care se afla în relatii comerciale, astfel 
cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, actualizata, cu persoane care detin functii de decizie în cadrul 
autoirtatii contractante 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are 
dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale 
privind falsul în declaratii. 
 
 
 
 
 
Operator economic, 
…………………………. 
(semnatura autorizata ) 
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Formular 6 
OPERATORUL ECONOMIC 
__________________ 
 (denumirea/numele) 
 
FORMULAR DE OFERTĂ 
 
Către  
 
 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subscrisa ………………………………………………,  (denumirea/numele ofertantului) ne 
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, să 
prestam……………………………………………………………………………………., (denumirea serviciilor) pentru suma de 
……………………………………………………………………. (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată 
în valoare de ………………………... (suma în litere şi în cifre) 
2. Garantia oferita este de…………………………………………………………… 
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de ……………………..……….., zile (durata în litere şi cifre) 
respectiv până la data de ………………………….., (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată 
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă, prin care 
oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
5. Precizam că: 
    o  depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
    o nu depunem ofertă alternativă. 
 (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună 
execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 
 
 
 
Data completării: …………… 
Nume, prenume: ……………………………………….. 
Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………, autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele …………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 
(denumire ofertant).  
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Contract de furnizare (model orientativ) 
nr.______________data_______________ 
 
 
Articol 1 – Părţile 

În 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, cu modificările şi completările ulterioare s-a 
încheiat prezentul contract de furnizare materiale publicitare in cadrul servicii design materiale promotionale.  

între 
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis, cu sediul in Timisoara, Bdul Republicii nr. 21, jud. Timis, cod postal 
300159, tel: 0256/294231, fax: 0256/294234, CIF 11375707, reprezentata legal de catre dna SERB ANEMARI, Director Executiv 
Adjunct  in calitate de Achizitor, respectiv BENEFICIAR; 

 
şi  

____________________________________cu sediul ________________________________ telefon/fax ____________________ 
număr de înmatriculare _______________________________ cod unic de înregistrare __________________________________ 
cont trezorerie _________________________________deschis la ________________________________ reprezentată 
prin______________________________________(denumirea conducătorului), funcţia_________________________ în calitate de 
Furnizor, pe de altă parte. 
 
denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile” au convenit încheierea prezentului contract de furnizare 
materiale publicitare in cadrul servicii design materiale promotionale , în următoarele condiţii: 
 
Articol 2 - Termeni şi definiţii   
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi definiţi şi interpretaţi astfel: 
a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b) achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului  de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi 
corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract, pentru bunurile efectiv acceptate ca fiind corespunzătoare de către 
Achizitor; 
• d) materiale publicitare – totalitatea bunurilor pe care furnizorul  trebuie să le livreze şi care fac obiectul prezentului contract; 
e) forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii 
contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 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) act adiţional - document prin care se pot  modifica termenii şi condiţiile contractului de  furnizare  de produse; 
h) grafic – planificarea perioadei de livrare a produselor; 
i) conflict de interese - înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea furnizorului de a exprima o opinie profesională obiectivă 
şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public 
general al proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, 
ale furnizorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea 
şi controlul furnizorului; 
k)daune-interese –compensări sau despăgubiri băneşti pe care o parte le poate cere celeilalte părţi, pentru repararea prejudiciilor 
cauzate prin neexecutarea ori executarea defectuoasă sau cu întârziere a obligaţiilor contractuale; 
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l) penalitate – despăgubire bănească sau în orice altă valoare patrimonială cuantificată, pe care partea în culpă urmează să o 
platească celeilalte părţi, conform legii sau contractului, în caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare a clauzelor 
contractuale; 
m) proiect – proiectul „SPO On-line - Întalnirea intre cererea şi oferta de fortă de muncă” pentru implementarea caruia  sunt 
furnizate produsele prevazute in prezentului contract. 
 
Articol 3 -  Interpretare 
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, 
acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 
3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include achizitorul şi furnizorul aşa cum sunt nominalizate în contract, 
persoanele nominalizate de acestea, societăţile şi companiile, precum şi orice organizaţie având personalitate juridică care execută 
activităţi în legătură cu contractul. 
3.4. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 
 
Articol 4 - Obiectul contractului: 
 
4.1.Furnizorul se obligă să livreze produsele materiale publicitare COD CPV-22462000-6 in cadrul servicii design materiale 
promotionale pentru implementarea proiectului „SPO On-line - Întalnirea intre cererea şi oferta de fortă de muncă”- ID 
POSDRU/111/4.1/S/92111 aşa cum sunt prevăzute în oferta tehnică si in caietul de sarcini, anexa la contract, la data convenita şi 
în conformitate cu celelalte obligaţii asumate prin prezentul contract.  
4.2. Odata cu furnizarea produselor, furnizorul se obliga sa puna la dispozitia achizitorului personal care sa livreze produsele 
furnizate. 
4.3.   Furnizorul  declara ca produsele livrate indeplinesc caracteristicile tehnice din oferta evaluata de catre achizitor. 
4.4. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele livrate, in termenele si in conditiile 
stipulate de catre parti.  
 
Articol 5 - Preţul contractului 
5. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, conform ofertei financiare, este de 
___________, din care ____________ lei reprezentând T.V.A. ( 24%) şi nu se modifică pe întreaga perioadă de derulare a 
contractului. 
 
Articol 6. Durata contractului 
6.Contractul este valabil pana la livrarea tuturor produselor mentionate in caietul de sarcini si anume in maxim 15 zile de la data 
semnarii contractului.  
 
Articol 7. Documentele contractului 
7.1.Furnizorul va livra  produsele în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în ordinea enumerării, următoarele 
anexe: 
a) Caietul de sarcini;  

b) Oferta tehnica;  

c) Oferta financiara.  
 
7.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilită la pct.7.1. 
 
Articol 8 – Obligaţiile Furnizorului 
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la 
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prezentul contract. 
8.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele mentionate în prezentul contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite 
angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
8.3. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini. 
8.4. Furnizorul se obliga sa inlocuiasca produsele sau sa completeze lipsurile constatate cu ocazia receptiei efectuate in termenul 
prevazut in caietul de sarcini, in baza unei notificari prealabile emisa de catre beneficiar furnizorului.  
8.5.Furnizorul se obliga sa inlocuiasca produsele livrate daca se constata deficiente ale acestora  si acestea nu vor putea fi folosite 
in scopul in care au fost achizitionate de catre beneficiar, in conditiile si in termenele prevazute in caietul de sarcini. Termenul poate 
fi prelungit in functie de situatia de fapt ivita, numai cu acordul ambelor parti contractante.   
8.6.Furnizorul se obliga să predea achizitorului certificatul de garanţie al produselor.  
8.7. Furnizorul gestionează toate aspectele administrative şi organizationale privind livrarea produselor aşa cum sunt prevăzute în 
oferta tehnică anexă la prezentul contract. 
8.8. Furnizorul se obligă să supravegheze livrarea produselor şi oricaror alte asemenea cerute de şi pentru contract, în măsura în 
care necesitatea asigurării acestora este prevazută în prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
8.9. Furnizorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea prezentului contract fără aprobarea prealabilă a 
achizitorului şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale faţă de achizitor conform prezentului 
contract.  
8.10. Furnizorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în România şi se va asigura că şi personalul 
său, salariat sau contractat de acesta, conducerea  si subordonaţii acestuia, vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi 
legi şi reglementări. Furnizorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcări ale 
prevederilor în vigoare de către furnizor, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa şi subordonaţii 
acestuia. 
9.1 Codul de conduită 
9.1.2. Furnizorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial fata de achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei 
sale, precum şi cu respectarea confidenţialităţii privind clauzele prezentului contract.  
9.1.3. Plata către furnizor aferenta contractului va constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din prezentul contract, şi 
furnizorul respectiv, personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa, nu vor accepta nici un comision, discount, 
alocaţie, plată indirectă sau orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract. 
9.1.4. Furnizorul şi personalul său salariat ori contractat de acesta vor respecta confidenţialitatea, pe perioada executării prezentului 
contract, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia.  
9.2. Conflictul de interese 
9.2.1. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea 
obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, 
afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice 
conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 5 zile  de la 
apariţia acestuia.  
9.2.2. Furnizorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract, persoane fizice sau juridice care au fost 
implicate în procesul de verificare /evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferentă 
acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii prezentului contract 
pentru cauză imorală. 
9.2.3. Furnizorul trebuie sa evite orice contact care ar putea să-i compromită independenţa ori pe cea a personalului său. În cazul în 
care Furnizorul nu-şi menţine independenţa, Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a 
fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului 
contract. 
9.3. Despăgubiri 
9.3.1. Furnizorul va despăgubi, proteja şi apăra pe cheltuiala sa achizitorul, pe agenţii şi salariaţii acestuia, pentru şi împotriva 
tuturor acţiunilor în justitie, revendicărilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din orice acţiune ori omisiune a furnizorului, personalului 
salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, în executarea prezentului contract, inclusiv împotriva oricărei încălcări a 
prevederilor legale sau a drepturilor terţilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuală precum 
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dreptul de autor. 
9.3.2. Furnizorul se obligă să plătească daune-interese, cheltuieli, taxe şi cheltuieli de orice natură, în situaţia neexecutării sau 
executării necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract.  
 
Articol 10 - Obligaţiile achizitorului 
10.1.Stabileşte de comun acord cu furnizorul data livrarii  produselor.  
10.2. Va efectua, prin delegatii sai, in mod obligatoriu la data livrarii, receptia cantitativa si calitativa pentru vicii aparente a 
marfurilor/produselor, iar pentru viciile aparente care nu fost constatate la momentul receptiei, achizitorul va notifica furnizorul in 
maxim 3 zile de la livrarea marfurilor.  
10.3. Plăteste preţul către furnizor în condiţiile prevăzute in prezentul contract. 
10.4. Pune la dispoziţia furnizorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a menţionat in caietul de sarcini şi pe care le 
consideră necesare îndeplinirii prezentului contract. 
 
Articol 11 - Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1. În cazul în care din vina sa exclusivă furnizorul 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 0,04 % din preţul contractului pentru fiecare zi 
de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
11.2. Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract. 
11.3. Pentru prejudiciul provocat de furnizor prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, achizitorul 
poate percepe daune – interese în condiţiile dreptului comun. 
11.4. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o modificare  a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea 
contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului în condiţiile prevăzute la pct. 11.1. 
 
Articol 12. Executarea contractului 
12.1. Perioada de executare  
12.1.1.Furnizarea produselor descrise in caietul de sarcini,  se realizează  potrivit dispozitiilor cuprinse in acesta, anexa a  
prezentului contract. 
12.2 Informarea  
 Furnizorul  va pune la dispozitia achizitorului, Oficiului European şi/sau Român Antifraudă, Comisiei Europene sau Curţii Europene 
sau Române de Auditori, orice informaţie în legătură cu livrarile efctuate şi cu Proiectul.  
12.3.Verificarea de către organismele CE şi/sau române 
12.3.1 Achizitorul va permite Comisiei Europene, Biroului European Antifraudă şi Curţii Europene a Auditorilor să verifice, 
examinând pe loc documentele originale, executarea prezentului contract, dacă e necesar, pe baza documentelor justificative de 
înregistrare în contabilitate, a documentelor contabile şi a oricăror alte documente relevante pentru derularea prezentului contract.  
12.3.2. Achizitorul va permite Biroului European Antifraudă să realizeze verificări imediate/pe loc în concordanţă cu procedurile 
stabilite în legislaţia Comunităţii Europene pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităţii Europene împotriva fraudei şi 
altor nereguli. 
12.3.3. Furnizorul va permite Achizitorului sau oricărei persoane autorizate de către Achizitor, Comisiei Europene sau Curţii 
Europene a Auditorilor să inspecteze sau să auditeze întregistrările şi conturile privind bunurile livrate şi să facă copii ale 
documentelor, atât în timpul, cât şi după livrarea produselor respective.  
 
12.4. Modificări în cursul executarii  contractului 
12.4.1. Furnizorul nu poate aduce nicio modificare la specificaţiile tehnice, fără acceptul prealabil al achizitorului. 
12.4.4. Decizia achizitorului privind eventualele modificări va fi notificată spre executare, furnizorului. Furnizorul poate prezenta 
eventualele sale observaţii într-o perioadă de 3 zile . 
 
13.Livrarea si  Recepţia produselor 
13.1.Livrarea produselor se face  la adresa indicata de catre achizitor, la data stabilita de comun acord de catre partile semnatare, 
respectiv in data de 21.03.2013.   
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13.2.Odata cu livrarea produselor se va preda achizitorului factura fiscala, dupa care se va face receptia produselor livrate. 
Receptia cantitativa si calitativa pentru vicii aparente a produselor se va face de catre Achizitor, prin delegatii sai, in mod obligatoriu, 
la data livrarii. Pentru viciile aparente care nu au fost constatate la momentul receptiei, achizitorul poate notifica furnizorul in maxim 
3 zile de la livrarea marfurilor. Achizitorul are dreptul sa semnaleze eventualele lipsuri iar furnizorul are obligatia sa le inlocuiasca 
sau sa completeze lipsurile constatate cu ocazia receptiei, in termenele prevazute in caietul de sarcini, nerespectarea acestui 
termen atragand dupa sine amendarea termenului de plata cu numarul de zile de intarziere. 
 
Articol 14. Modalitǎţi de platǎ 
 14.Plata facturii se va efectua in termen de maxim 60 de zile de la primirea acesteia de catre Autoritatea Contractanta si va fi 
condiţionată de îndeplinirea de către Furnizor a tuturor obligaţiilor sale în legătură cu executarea tuturor clauzelor prevăzute de 
prezentul contract, de aprobarea de către achizitor a acesteia, precum si de punerea la dispozitie a fondurilor alocate de catre 
organismele abilitate cu efectuarea platilor in cadrul proiectului.  
 
Articol 15 - Rezilierea contractului 
15.1. Rezilierea motivată de evenimente imprevizibile (externe) 
15.1.1.Incapacitatea fizică a furnizorului 
15.1.1.1. Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul în caz de incapacitate fizică clară şi durabilă a furnizorului, situaţie care poate 
compromite buna executare a livrarilor ce fac obiectul prezentului contract de furnizare de produse.  
15.1.1.2. Rezilierea nu creează furnizorului dreptul la o compensaţie. 
15.2.Deschiderea procedurii insolventei impotriva furnizorului   
15.2.1. În cazul în care furnizorul face obiectul unei proceduri de insolventa, achizitorul poate rezilia contractul, dacă administratorul 
judiciar, transmite că nu preia obligaţiile furnizorului. 
15.2.2. În cazul deschiderii procedurii insolvenţei (lichidare judiciară) împotriva furnizorului, achizitorul îşi rezervă dreptul de a 
notifica administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la intenţia de denunţare a prezentului contract. La data expirării unui termen de 
15 de zile de la recepţionarea solicitării achizitorului de denunţare a contractului şi dacă administratorul judiciar/lichidatorul nu 
răspunde, contractul se consideră denunţat fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară. În 
acest caz, furnizorul  are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 
denunţării unilaterale a contractului în condiţiile prezentului articol sau până la data exprimării acordului de către administratorul 
judiciar/lichidatorul cu privire la încetarea acestuia. 
15.3. Rezilierea din motive ce ţin de executarea  contractului 
15.3.1. Încetarea executării prestaţiilor  
15.3.1.1.În cazul în care încetarea executării contractului s-a produs ca urmare a evenimentelor descrise la art. 13, achizitorul va 
notifica furnizorului, rezilierea contractului. 
15.3.1.2 Contractul de finantare a fost reziliat de catre finantator – AM POSDRU. 
15.4. Rezilierea contractului din vina furnizorului 
15.4.1. Achizitorul poate rezilia prezentul contract  cu efecte depline (de jure) după acordarea unei notificari  de 15 zile Furnizorului, 
fără nici o alta formalitate, fara nici o notificare şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, in oricare dintre 
situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 
15.4.2 furnizorul nu livreaza produsele  prevăzute în termenele si in conditiile prevazute in prezentul contract precum si in caietul de 
sarcini.  
15.4.3. furnizorul nu va mai putea livra produsele,nu le va putea inlocui sau nu va putea remedia defectiunile de utilizare semnalate 
de catre achizitor. 
15.4.4. furnizorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţii sau instrucţiuni emise de către Achizitor; 
15.4.5. după semnarea contractului, furnizorul cesionează drepturile sale din prezentul contract sau subcontractează fără a avea 
acordul prealabil al achizitorului; 
15.4.6. furnizorul declară, independent de cazurile de forta majora, că nu-şi poate îndeplini obligaţiile contractuale; 
15.4.7. după semnarea prezentului contract,furnizorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu activitatile prestate, 
printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 
15.4.8. după semnarea prezentului contract, se constată că documentele furnizorului depuse în cadrul procedurii de atribuire a 
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contractului, se dovedesc a nu fi conforme cu realitatea ; 
15.4.9. împotriva furnizorului a fost pronunţată o hotărâre judecatoreasca cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie 
criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE; 
15.4.10. valorificarea de către achizitor a rezultatelor prezentului contract de furnizare de produse este grav compromisă ca urmare 
a întârzierii livrarilor din vina furnizorului; 
15.4.11. Rezilierea contractului nu constituie un obstacol în exercitarea dreptului achizitorului de a acţiona furnizorul, civil sau penal  
 
Articol 16 – Garantia produselor 
16.1.Furnizorul acorda Achizitorului, pentru marfurile/produsele livrate, garantiile prevazute de lege si cu conditia obligatorie a 
respectarii indicatiilor producatorului privind transportul, ambalarea, manipularea, depozitarea, montajul, conservarea, utilizarea si 
intretinerea lor, potrivit documentelor de insotire, a specificatiilor sau manualelor tehnice. 
16.2.Garantia acordata de Furnizor este precizata in documentele insotitoare ale produselor (factura fiscala, certificat de garantie), 
emise cu ocazia livrarii catre Achizitor. 
16.3. Prin -garantie acordata- se intelege repararea gratuita sau inlocuirea pe cheltuiala Furnizorului intr-un termen de maxim 2 zile 
a produselor care, in urma unei utilizari corecte, prezinta defectiuni in exploatare datorate unor vicii ascunse. Fara a se admite vreo 
exceptie, responsabilitatea FURNIZORULUI aferenta oricarei reclamatii confirmate  se limiteaza doar la costul produselor dovedite 
a fi neconforme. 
 
Articol 17. Cesiunea contractului - In prezentul contract nu este permisa cesiunea. 
 
Articol. 18. Forţa majoră 
18.1. Forţa majoră se constată de o autoritate competentă. 
18.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în 
care aceasta acţionează. 
18.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se 
cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
18.4.  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea 
acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
18.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 1 luna, fiecare parte va avea dreptul să 
notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-
interese. 
18.6 Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din contractul de servicii de către oricare din părţi situaţia în care executarea 
obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării acestuia de către părţi. 
18.7 Furnizorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în măsura în care, 
întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În 
mod similar. Achizitorul nu va datora penalităţi pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către 
Furnizor pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este 
rezultatul forţei majore. 
18.8 Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta îndeplinirea obligaţiilor sale, va 
notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata estimată şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor 
instrucţiuni scrise contrare ale Achizitorului, Furnizorul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza prezentului contract în 
măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea 
obligaţiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forţă majoră. Furnizorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât 
în urma instrucţiunilor în acest sens ale achizitorului. 
 
Articol 19. Comunicări 
19.1 În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi 
transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract, prin posta, telex, fax sau e-mail.  
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19.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi 
se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 
19.3 Dacă notificarea se trimite prin telex, fax sau e-mail ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost 
expediată. 
19.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt comunicate, prin intermediul uneia din 
modalităţile prevăzute la punctele precedente 
 
Articol 20. Alte clauze 
20.1. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se realizează în baza unui act aditional.  
20.2. Nu sunt acceptate modificări substanţiale ale caracteristicilor tehnice ale ofertei prezentată de furnizor  în procedura de 
atribuire a prezentului contract de livrare de bunuri. 
20.3. Titlurile şi subtitlurile prezentului contract nu vor afecta în nici un fel interpretarea prezentului contract. 
Articol 21. Soluţionarea litigiilor 

21.1. Achizitorul şi furnizorul 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 prezentului contract. 
21.2. Dacă, după 5 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc sa rezolve în mod amiabil o divergenţă 
contractuală survenită, fiecare parte poate solicita ca disputa să fie soluţionată de către instanţele judecătoreşti competente din 
Timisoara.   
Articol 22. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
22.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
Articol 23. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România 
Părţile au înteles să încheie azi, la Timisoara,  ..............  prezentul contract în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.   
 
 
 
 

    ACHIZITOR,                                                                              FURNIZOR, 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


