
 

 

 

Axa prioritar  nr. 2 “Corelarea înv rii pe tot parcursul vie ii cu pia a muncii” 
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SEC IUNEA I 
= FI A DE DATE A ACHIZI IEI = 

 
 
Achizitor: SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL Iasi 
Titlul proiectului POSDRU: „CALIFICA-TE PENTRU VIITOR!” 
Nr. contractului de finantare: POSDRU/108/2.3/G/79457 
ID proiect POSDRU: 79457 
Calitatea achizitorului in cadrul proiectului: 
Beneficiar: SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL Iasi  
Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor 
Umane 2007 – 2013. 
 
1. INFORMATII GENERALE 
1.1. Achizitor 
Denumire: SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL Iasi 
Adresa: punct de lucru în Ia i, Iasi, Str. Elena Doamna, Nr. 61A, et. 4 - intrarea dinspre intersectia Bucsinescu. 
(Cladirea cu Volksbank) 
Cod unic de înregistrare: RO 23028574 
Capital social: 500 lei 
Persoana de contact:: ANGHEL Ficu – manager poiect, Telefon: 0372 778264 - 0232 271124 
E-mail: achizitiiPOSDRU@dtconsulting.ro,  Fax: 0332 819.561- 0232 271124 
Adresa paginii de internet proprie: www.dtconsulting.ro 
 
Mijloace de comunicare: în scris, prin oricare dintre urm toarele modalit i: 
a) prin po ; 
b) prin fax; 
c) prin e-mail - achizitiiPOSDRU@dtconsulting.ro,   
prin orice combina ie a celor prev zute la lit.a)-c) 
 
1.2. a) Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): 
27.09.2011, ora 10.00. 
b) Adresa unde se primesc ofertele : 
Punct de lucru în Ia i, Iasi, Str. Elena Doamna, Nr. 61A, et. 4 - intrarea dinspre intersectia Bucsinescu. (Cladirea cu 
Volksbank). 

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in documentatia pentru ofertanti 
sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus nu va fi evaluata de achizitor, acestea fiind pastrate la sediul 
achizitorului, nedeschise. 
 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 
2.1. Descriere 
2.1.1) Denumire contract de furnizare produse: „HARD DISK (HDD) EXTERN 3,5"– 1 bucat ” 
2.1.2.) Descriere succinta a produselor ce vor fi achizitionate: 
„HARD DISK (HDD) EXTERN 3,5"– 1 bucat ” 
Cod CPV 30233100 - 2 – Unitati de memorie  (Rev.2) 
2.1.3) Loc de furnizare: sediul achizitorului: Punct de lucru în Ia i, Iasi, Str. Elena Doamna, Nr. 61A, et. 4 - intrarea 
dinspre intersectia Bucsinescu. (Cladirea cu Volksbank). 
 
2.1.4) Procedura se finalizeaz  printr-un Contract de achizi ie (contract de furnizare de produse) 
2.1.5) Durata contractului de achizi ie: - contractul se va derula pe o perioada de 4 (patru) luni incepand de la data 
semnarii contractului de ambele parti. 
2.1.6) Se vor depune oferte pentru intreaga cantitate de produse solicitate. Nu se accept  oferte par iale. 
2.1.7) Nu se accepta oferte alternative. 
 



 

 

 

 
3. PROCEDUR  
3.1.1) Procedura selectat  

Achizitie prin “procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei” conform punctului 6 din Anexa 1 
aferenta « Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor 
finantate prin POSDRU 2007 – 2013 » emisa de Autoritatea de Management pentru Programul Operational 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
 
4. Legisla ia aplicat : 
 
- Prevederile Manualului Beneficiarului – Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 
2013 CCI 2007RO051PO001; 
- Anexa 1 – “Procedura pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din Fondul 
Social European si din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007 – 2013, efectuate de catre beneficiari sau 
partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile 
si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9 lit. c1 din aceeasi ordonanta” 
aferenta « Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin 
POSDRU 2007 – 2013 » emisa de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane; 
- Prevederile contractului de finantare incheiat cu Autoritatea de Management; 
- Comunicarea Comisiei 2006/C 179/02 privind interpretarea reglement rilor comunitare în cazul contractelor care nu 
intra sub incidenta, total  sau partial , a Directivelor privind achizitiile publice, publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene C179/2 din 1.08.2006; 
- Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si a 
Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului în ceea ce priveste procedurile 
de achizitii publice, în ceea ce priveste revizuirea CPV; 
- Tratatul de instituire a Comunit tii Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modific rile si complet rile ulterioare; 
- Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii 
publice de lucr ri, de bunuri si de servicii; 
- Ordonanta de Urgent  nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor de concesiune 
de lucr ri publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modific rile si complet rile ulterioare, denumit  în 
continuare OUG nr.34/2006; 
- Hot rârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achizitie public  din OUG nr.34/2006, cu modific rile si complet rile ulterioare; 
- Hot rârea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor 
structurale; 
- Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de 
Dezvoltare Regional , Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr.1260/1999; 
- Ghidul COCOF 07/0037/02 pentru determinarea corectiilor financiare care trebuie f cute asupra cheltuielii 
cofinantate din fondurile structurale sau din fondul de coeziune pentru neconformarea cu regulile achizitiei publice. 
 
 
5. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA 
OFERTEI CASTIGATOARE 
5.1) Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare – “Pretul cel mai scazut”  
 
6. CRITERII DE CALIFICARE – CERINTE MINIME DE CALIFICARE 

În cazul unei oferte comune, situa ia personal i capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre 
asocia i în parte iar cerin ele privind situa ia economico-financiar i capacitatea tehnic i/sau profesional  vor fi 
îndeplinite prin cumul, mai pu in cerin ele care vizeaz  atribu ii în executarea viitorului contract care trebuie 
îndeplinite de acela dintre asocia i, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea 
respectivelor atribu ii. 

In cazul neprezentarii sau neindeplinirii uneia dintre cerintele minime de calificare solicitate la acest punct, 
duce la descalificarea ofertantului fara a fi posibila completarea ulterioara a cerintelor minime de calificare. 



 

 

 

 
6.1 Situa ia personal  a ofertantului 
 1. Declara ie privind eligibilitatea completat  în conformitate cu Formularul nr. 2 din Sec iunea 
Formulare – în original; 
 2. Declara ie privind neîncadrarea în situa iile prev zute de Formularul nr. 3 din Sec iunea 
Formulare – în original; 
 
6.2 Capacitatea de exercitare a activit ii profesionale (înregistrare) 

Pentru persoane juridice române: 
Certificat constatator, în fotocopie, emis, cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor 

de Oficiul Registrului Comer ului de pe lâng  Tribunalul teritorial, din care s  rezulte c : 
- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii; 
- nu sunt înscrise men iuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven ei. 

Pentru persoane juridice str ine: 
- documente edificatoare care s  dovedeasc  o form  de înregistrare ca persoan  juridic  sau de 

înregistrare/atestare ori apartenen  profesional , în conformitate cu prevederile legale din ara în care ofertantul 
este rezident. (documentul se va prezenta în copie, anexându-se i traducerea autorizat  în limba român ) 
 
7. PREZENTAREA OFERTEI 
7.1) Limba de redactare a ofertei – Român . 
7.2) Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor. 
7.3) Modul de prezentare a ofertei tehnice 

Prin propunerea tehnic  depus , ofertantul are obliga ia de a face dovada conformit ii produselor care 
urmeaz  a fi furnizate cu cerin ele prev zute în Caietul de sarcini. 

Ofertantul trebuie s  prezinte: 
- un comentariu, articol cu articol, al specifica iilor tehnice con inute în Caietul de sarcini, prin care s  se 
demonstreze coresponden a produselor prezentate în propunerea tehnic , cu specifica iile respective; 
- alte documente solicitate prin Caietul de sarcini – daca este cazul. 
 
Achizitorul isi rezerva dreptul de a stabili, daca este cazul, care sunt clarific rile i complet rile formale sau de 
confirmare, necesare pentru evaluarea fiec rei oferte, precum i perioada de timp acordat  pentru transmiterea 
clarificarilor. 
 
 
7.4) Modul de prezentare a ofertei financiare 

Ofertantul trebuie s  prezinte formularul de ofert  indicat în Sec iunea Formulare. 
Pre ul include toate cheltuielile care vor fi angajate de c tre furnizor în condi iile de furnizare prev zute de 

prezenta Fi  de date, si va fi exprimat in lei. 
Ofertantul va prezenta o anex  la formularul de ofert  in conformitate cu formularul de Oferta – Formularul 

nr. 4. din care sa rezulte: pre ul unitar (daca este cazul), perioada de livrare a produselor care sa corespunda 
cu perioada maxima solicitata, pre ul total, T.V.A., precum i orice alte elemente de natur  financiar  sau 
comercial  care sunt necesare pentru evaluarea ofertei. 

Pentru stabilirea ofertei câ tig toare vor fi comparate pre urile f  T.V.A. ale ofertelor financiare 
depuse de c tre operatorii economici. 

În cazul în care pre urile sunt egale, atunci se va solicita ofertan ilor respectivi, pentru departajare, o nou  
propunere financiar  în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a c rui nou  propunere financiar  
are pre ul cel mai sc zut. 

Data pentru care se determin  echivalen a leu/euro: Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori 
este de 4,2344 lei/euro, reprezentând cursul Infoeuro aferent lunii septembrie 2010, conform Call-ului 108, disponibil 
pe pagina web:http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en. 

Pretul contractului este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a acestuia. 
 
7.5) Prezentarea ofertei ( tehnic si financiar) si a documentelor de calificare 

Depunerea ofertei 
Oferta se va depune la sediul achizitorului din Iasi, Str. Elena Doamna, Nr. 61A, et. 4 - intrarea dinspre 

intersectia Bucsinescu. (Cladirea cu Volksbank), direct sau prin po . 



 

 

 

Data limit  pentru depunerea ofertei si a documentelor care o insotesc: 27.09.2011, ora 10.00. 
Modul de prezentare, sigilare i marcare a ofertelor 
Ofertantul trebuie s  prezinte un exemplar al ofertei (tehnice i financiare) i al documentelor de calificare în 

original i copie. În eventualitatea unei discrepan e între original i copii va prevala originalul. 
Originalul i copia trebuie s  fie tip rite sau scrise cu cerneal  neradiabil i vor fi semnate pe fiecare pagin  

de reprezentantul/reprezentan ii autorizat/autoriza i corespunz tor s  angajeze ofertantul în contract.  
Orice ters tur , ad ugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dac  sunt vizate de c tre 

persoana/persoanele autorizat /autorizate s  semneze oferta.  
Ofertantul trebuie s  sigileze originalul i copia în plicuri separate, marcând corespunz tor plicurile cu 

“ORIGINAL” i, respectiv, “COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunz tor i 
netransparent. 

Plicurile interioare trebuie s  fie marcate dup  cum urmeaz : 
Documentele de calificare, în original i copie, în plicuri închise i sigilate, pe care se va scrie denumirea i 

adresa ofertantului, precum i men iunea: DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIGINAL, respectiv COPIE. 
Propunerea tehnic , în original i copie, în plicuri închise i sigilate, pe care se va scrie denumirea i adresa 

ofertantului, precum i men iunea PROPUNERE TEHNIC  ORIGINAL, respectiv COPIE. 
Propunerea financiar , în original i copie, în plicuri închise i sigilate, pe care se va scrie denumirea i 

adresa ofertantului, precum i men iunea PROPUNERE FINANCIAR  ORIGINAL, respectiv COPIE. 
 

Plicul exterior trebuie s  fie marcat cu adresa achizitorului i cu inscrip ia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 
... ,  ORA ... “  
 
7.6) Posibilitatea retragerii sau modific rii ofertei 

Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/ i documentele care înso esc oferta, dup  
expirarea datei limit  pentru depunerea ofertelor, sub sanc iunea excluderii acestuia de la procedura pentru 
atribuirea contractului, cu excep ia cazurilor în care acest lucru este solicitat de comisia de evaluare conform 
prevederilor legale. 

Achizitorul nu- i asum  r spunderea pentru ofertele depuse/transmise la o alt  adres  decât cea stabilit  în 
anun ul sau invita ia de participare, precum si in cadrul documentatiei pentru ofertanti. Oferta care este primit  dup  
expirarea termenului limit  pentru depunere, se pastreaza nedeschis  la sediul achizitorului. 
 
7.7) Deschiderea ofertelor  

Data, ora i locul deschiderii ofertelor 27.09.2011 ora 18.00 la sediul achizitorului din Iasi, Str. Elena 
Doamna, Nr. 61A, et. 4 - intrarea dinspre intersectia Bucsinescu (Cladirea cu Volksbank) 
 
7.8) Clauze specifice contractului 
7.8.1) Contract rezervat – nu este cazul 
7.8.2) Clauze contractuale obligatorii 
-condi ia de livrare: sediul achizitorului, din Iasi, Str. Elena Doamna, Nr. 61A, et. 4 - intrarea dinspre intersectia 
Bucsinescu. (Cladirea cu Volksbank); 
- durata contractului de furnizare produse: 4 (patru) luni, de la semnarea contractului de ambele parti; 
- termen de plat : in maxim 90 de zile de la data emiterii facturii si inregistrarii ei de catre achizitor, în baza 
Procesului verbal de recep ie calitativ i cantitativ ; 
- modalit i de plat : OP in contul indicat de prestator; 
- termen de furnizare a produsului: furnizorul va livra produsele în termen de maxim 30 (treizeci)  zile de la comanda 
ferma transmisa de catre beneficiar, comanda ce va fi inaintata catre furnizor de catre beneficiar; 
- plata facturilor se va face în termen de maximum 90 de zile de la data emiterii facturii si inregistrarii ei de catre 
achizitor,  în baza procesului verbal de recep ie calitativ i cantitativ ; 
 
7.9) Solu ionarea contesta iilor 

In situatia in care operatorii economici participanti la procedura contesta rezultatul procedurii, achizitorul va 
solutiona contestatia respectiva in conformitate cu prevederile prezentei documentatiei. 

Termenul de depunere al contesta iei este de o zi incepand cu ziua urmatoare lu rii la cuno tin  de c tre 
contestator despre actul pe care acesta îl consider  nelegal. 

Contesta ia se depune la sediul achizitorului din Ia i, din Iasi, Str. Elena Doamna, Nr. 61A, et. 4 - intrarea 
dinspre intersectia Bucsinescu (Cladirea cu Volksbank) 



 

 

 

 
Contesta ia va fi solu ionat  de c tre o comisie desemnat  de achizitor, iar decizia va fi comunicat  

contestatorului. 
 
7.10) Precizari finale 
 Nu se solicita garantie de participare la procedura si nici garantie de buna executie a contractului. 
 
Date limit  recomandat  de transmitere a solicit rilor de clarific ri: 23.09.2011. 
Data limit  recomandat  de transmitere a r spunsului la clarific ri : 24.09.2011. 

Plicul cu oferta va fi insotit in exterior de o Împuternicirea scris , insostita de o copie a actului de identitate 
-  (conform Formularul nr. 1 din Sec iunea Formulare) – în original  - daca este cazul si daca este cazul de 
Acordul de asociere -  în original. 

 
 
 
 

SEC IUNEA II 
Caiet de sarcini 

 
Orice ofert  prezentat , care se abate de la prevederile specifica iilor tehnice, va fi luata în considerare, dar 

numai în m sura în care oferta tehnic  presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerin elor minimale..  
 
Informa ii generale 
 

SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL Iasi este promotorul proiectului CALIFICA-TE PENTRU 
VIITOR!” 
Proiectul se încadreaz  în obiectivele axei prioritare 2 „Corelarea înv rii pe tot parcursul vie ii cu pia a muncii” 
Domeniul major de interven ie 2.3. “Acces i participare la formare profesional  continu  (FPC)”, din cadrul 
POSDRU 2007 – 2013. 
Sursa de finan are pentru achizi ia produselor este: Fondul Social European, programul operational Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013 si fonduri proprii. 

 
HDD EXTERN 3,5" 
Specificatii tehnice  
Standard 3.5inch 
Interfata USB 3.0 
Capacitate 2TB 
Viteza de rotatie 7200rpm 
Buffer 32MB 
Caracteristici Sistem avansat de disipare a caldurii 
Accesorii USB 3.0 cable 

AC adapter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

SEC IUNEA III 
Formulare 

 
 

FORMULAR nr. 1 
 

 
ÎMPUTERNICIRE 

 
Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în 

…………………………...…………………………………………………………………, înmatriculat  la Registrul 
Comer ului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentat  legal prin 
…...................................…………………………………………, în calitate ...………………………....………, 
împuternicim prin prezenta pe ……………............………………, domiciliat în 
……………...................………………… …………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, 
nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de 
………......…, având func ia de ……….........……………………………………, s  ne reprezinte la procedura de 
cercetare a pietei – studiu de piata, organizat  de (achizitor) …............................................................. în scopul 
atribuirii contractului de ……………………………………...............................................………………   
 
În îndeplinirea mandatului s u, împuternicitul va avea urm toarele drepturi i obliga ii: 
 
1. S  semneze toate actele i documentele care eman  de la subscrisa în leg tur  cu participarea la procedur ; 
2. S  participe în numele subscrisei la procedur i s  semneze toate documentele rezultate pe parcursul i/sau 
în urma desf ur rii procedurii. 
3. S  r spund  solicit rilor de clarificare formulate de c tre comisia de evaluare în timpul desf ur rii procedurii. 
4. S  depun  în numele subscrisei contesta iile cu privire la procedur . 

 
 
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat s  angajeze r spunderea subscrisei cu privire la 

toate actele i faptele ce decurg din participarea la procedur . 
 

Not : Împuternicirea va fi înso it  de o copie dup  actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, 
carte de identitate, pa aport).  

 
    Data Denumirea mandantului 
…………… S.C. ………………………………… 
  

                                                                                reprezentat  legal prin 
                                                             ___________________________ 

 (Nume, prenume) 
  

___________________________ 
 (Func ie) 

 
___________________________ 

 (Semn tura autorizat i tampila) 



 

 

 

FORMULAR nr. 2  
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARA IE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 

............................................................................................................................................................,  
(denumirea/numele si sediul/adres  operatorului economic) declar pe propria r spundere, sub sanc iunea excluderii 
din procedur i a sanc iunilor aplicate faptei de fals în acte publice, c  nu ne afl m in situa ia urmatoare: respectiv 
în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hot râre definitiv  a unei instan e judec tore ti pentru participarea la 
activit i ale unei organiza ii criminale, pentru corup ie, fraud i/ sau sp lare de bani.  
 De asemenea, declar c  la prezenta procedur  nu particip în dou  sau mai multe asocieri de operatori 
economici, nu depun ofert  individual i o alta ofert  comun , nu depun ofert  individual , fiind nominalizat ca 
subcontractant în cadrul unei alte oferte.  

       Subsemnatul declar c  informa iile furnizate sunt complete i corecte în fiecare detaliu i în eleg c  
achizitorul  procedurii are dreptul de a solicita, în scopul verific rii i confirm rii declara iilor orice documente 
doveditoare de care dispunem. 

 Prezenta declara ie este valabil  pân  la data de ........................................................................  
      (se precizeaz  data expir rii perioadei de valabilitate a ofertei) 
    Data complet rii ...................... 
 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (Func ie) 
___________________________ 

 (Semn tura autorizat i tampila) 



 

 

 

FORMULAR nr. 3 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
DECLARA IE  

 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 

.............................................................................................................................., (denumirea/numele si sediul/adres  
operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura  pentru achizi ia de 
........................................................................... de c tre ……………………..,  
declar pe proprie r spundere c : 

a) nu ne afl m în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator judiciar 
sau activit ile comerciale nu sunt suspendate i nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De 
asemenea, nu suntem într-o situa ie similar  cu cele anterioare, reglementat  prin lege; 
 
b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situa iile prev zute la lit. 
a); 

 
 
c) au fost îndeplinite obliga iile de plat  a impozitelor, taxelor i contribu iilor de asigur ri sociale c tre 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
România sau în ara în societatea este stabilit ;   
                     
d) ne-am îndeplinit în mod corespunz tor obliga iile contractuale asumate în ultimii 2 ani; 

 
 
e) nu am fost condamna i, în ultimii trei ani, prin hot rârea definitiv  a unei instan e judec tore ti, 
pentru o fapt  care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei gre eli în materie 
profesional . 
 
 
 
Subsemnatul declar c  informa iile furnizate sunt complete i corecte în fiecare detaliu i în eleg c  

achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verific rii i confirm rii declara iilor orice documente doveditoare de 
care dispunem. 
 

În eleg c  în cazul în care aceast  declara ie nu este conform  cu realitatea sunt pasibil de înc lcarea 
prevederilor legisla iei penale privind falsul în declara ii. 
 
Data complet rii ...................... 
 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (Func ie) 
 

___________________________ 
 (Semn tura autorizat i tampila)  

 
 
 
 
 

 



 

 

 

FORMULAR nr. 4 
 
 
Ofertantul ......................................    
(denumirea/numele)        

 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 

 
 Catre: SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL Iasi 
 Iasi, Str. Elena Doamna, Nr. 61A, et. 4  

 
Domnilor: 

 
 1. Examinand documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii, reprezentanti ai 
ofertantului ...................................., ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia 
mai sus mentionata, sa furnizam: “...............................” pentru suma totala de ................................ Ron (in litere Ron) 
/ respectiv  ............... Euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ...................... Ron (in litere 
Ron). 
 
 2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele  in 
conditiile stipulate in cadrul sectiunii “Caiet de sarcini” din cadrul documentatiei pentru ofertanti. 
 
 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ................. zile, respectiv pana la 
data de ....................., si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea 
perioadei de valabilitate. 
 
 4. Precizam ca: 

 depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, 
marcat in mod clar “alternativa”; 

 nu depunem oferta alternativa. 
 

 5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 
transmisa de dumnevoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind castigatoare, vor constitui un contract 
angajat intre noi. 
 
 6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o 
puteti primi. 
 
DATA : ..................... 

 
        Ofertant, ………….. 
        (semn tur  autorizat ) 

 
 

in calitate de director, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Ofertantul ......................................    
(denumirea/numele)        
 

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA 
 
Nr.  
Crt. 

Denumire 
produs 

Cantitatea  Pretul 
unitar 

Pretul  
total 

Taxa pe valoare 
adaugata 

lei euro lei 
(col 2 x col 

3) 

euro 
(col 2 x col 

4) 

lei 

0 1 2 3 4 5 6 7 
1         
 TOTAL       

 
 
 
 

 
        Ofertant, ………….. 
        (semn tur  autorizat ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
SEC IUNEA IV 

Contract de furnizare produse – model orientativ 
 
 

Contract de furnizare produse  
nr.______________data_______________ 

 
Preambul 
 

In temeiul « Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor 
finantate prin POSDRU 2007 – 2013 » emisa de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane, s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii, intre 
 
SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL Iasi,  cu sediul social in Iasi, Str. Clopotari, Nr. 3, Bl. 627, Sc. B, 
Ap. 17, Cod 700707 si punct de lucru in Iasi, Str. Elena Doamna, Nr. 61A, et. 4, CUI RO 23028574, J22/63/2008, 
telefon 0372 778264 - 0232 271124, fax 0232 271.124 - 0332 819.561, capital social 500 lei, cont bancar RO25 
BACX 0000 0006 4074 2000 UniCredit Tiriac Bank, email office@dtconsulting.ro, reprezentata legal prin Ficu 
ANGHEL, in calitate de administrator si manager de proiect, in calitate de achizitor, pe de o parte 
 
i  

……... ................ ...........................  …………….  denumire  operatorul economic  ...............................................  
adresa sediu ………………… ........................................................................ telefon/fax .......................................... 
num r de înmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont (trezorerie, banc ) 
.............................................................................................................. reprezentat prin 
................................................................................................   (denumirea conduc torului) 
func ia............................................... 
în calitate de furnizor, pe de alt  parte. 
 
2. Defini ii  
2.1 - În prezentul contract urm torii termeni vor fi interpreta i astfel: 
a. contract – reprezint  prezentul contract  i toate Anexele sale.  
b. achizitor i  furnizor  - p ile contractante, a a cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. pre ul contractului - pre ul pl tibil furnizorului de c tre achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integral i 
corespunz toare a tuturor obliga iilor asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, ma inile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe 
care furnizorul se oblig , prin contract, s  le furnizeze achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activit i legate de furnizarea produselor, cum ar fi 
transportul, asigurarea, instalarea, punerea în func iune, asisten a tehnic  în perioada de garan ie, i orice alte 
asemenea obliga ii care revin furnizorului prin contract; 
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de 
fabricare, prelucrare sau asamblare major i esen ial  a componentelor rezult  un produs nou, recunoscut 
comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baz , prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. 
Originea produselor si serviciilor poate fi distinct  de na ionalitatea furnizorului. 
g. destina ie final   - locul unde furnizorul are obliga ia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interprea i conform  INCOTERMS 2000 – Camera Interna ional  de Comer  
(CIC). 
i. for a major  -  un eveniment mai presus de controlul p ilor, care nu se datoreaz  gre elii sau vinei acestora, 
care nu putea fi prev zut la momentul încheierii contractului i care face imposibil  executarea i, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: r zboaie, revolu ii, incendii, inunda ii sau orice alte 
catastrofe naturale, restric ii ap rute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv  ci 
enunciativ . Nu este considerat fort  major  un eveniment asemenea celor de mai sus care, f  a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obliga iilor uneia din p i; 
j. zi - zi calendaristic ; an - 365 de zile. 
(se adaug  orice al i termeni pe care p ile în eleg s  îi defineasc  pentru contract) 
 



 

 

 

3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excep ia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural 
i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezint  zile calendaristice daca nu se specific  în mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului   
 
4.1 - Furnizorul se oblig  s  furnizeze, respectiv s  vând , s  livreze i, dup  caz, s  instaleze i s  între in  
.................................................(denumirea produselor i cantitatea), în  perioada/ perioadele convenite, produsele 
definite în prezentul contract.  
 
4.2 - Achizitorul se oblig  s  achizi ioneze, respectiv s  cumpere i s  pl teasc  pre ul convenit în prezentul 
contract.  
 
5. Pre ul contractului 
 
5.1 Pre ul contractului, respectiv pre ul produselor livrate i a serviciilor accesorii prestate, este de ………. lei, sau 
dup  caz …….. euro, la care se adaug  ……… TVA. 
Termenul de plata : maxim 90 de zile de la data emiterii facturii si inregistrarii ei de catre achizitor. 
 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, începând de la data de ……. 
 (se înscrie perioada i  data)   
6.2 . Prezentul contract înceteaz  s  produc  efecte la data de  .... 
( se înscrie data la care înceteaz  contractul) 
 
7. Executarea contractului 
 
7.1 – Executarea contractului începe dup  constituirea garan iei de bun  execu ie, la data de  ...... 
(se precizeaz  data la care intr  în efectivitate contractul) – daca este cazul 
 
8. Documentele contractului 
 
8.1  - Documentele contractului sunt: 
(Se enumer  documentele pe care par ile le înteleg ca fiind ale contractului) 
 
9.  Obliga iile principale ale furnizorului 
9.1- Furnizorul se oblig  s  furnizeze produsele la standardele i sau performan ele prezentate în propunerea 
tehnic .  
9.2. Furnizorul se oblig  s  furnizeze produsele în conditiile stipulate in cadrul documentatiei pentru ofertanti. 
9.3 - Furnizorul se obliga s  desp gubeasc  achizitorul împotriva oric ror: 

i) reclama ii i ac iuni în justi ie, ce rezult  din înc lcarea unor drepturi de proprietate intelectual  
(brevete, nume, m rci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instala iile sau utilajele 
folosite pentru sau în legatur  cu produsele achizi ionate, i 

ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur , aferente, cu excep ia situa iei în care o astfel 
de înc lcare rezult  din respectarea caietului de sarcini întocmit de c tre achizitor. 

 
10.  Obliga iile principale ale achizitorului 
 
10.1 - Achizitorul se oblig  s  recep ioneze produsele în termenul convenit. 
10.2 – Achizitorul se oblig  s  pl teasc  pre ul produselor c tre furnizor în termenul convenit de la emiterea facturii 
de c tre acesta. Pl ile în valut  se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 
(se precizeaz  termenul de plat  de la emiterea facturii i, dup  caz, graficul de plat ) 



 

 

 

10.3 - Dac  achizitorul nu onoreaz  facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite atunci 
furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor i de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul 
corespunzator zilei de efectuare a pl ii. Imediat dup  ce achizitorul î i onoreaz  obliga iile, furnizorul va relua 
livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil. 
 
11.  Sanc iuni pentru neîndeplinirea culpabil  a obliga iilor  
 
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusiv , furnizorul nu reu te s i îndeplineasc  obliga iile asumate, atunci 
achizitorul are dreptul de a deduce din pre ul contractului, ca penalit i, o sum  echivalent  cu o cot  procentual  din 
pre ul contractului. 
(se precizeaz  cota procentual  pentru fiecare zi/s pt mân  de întârziere, pân  la îndeplinirea efectiv  a obliga iilor)  
11.2 - În cazul în care achizitorul î i onoreaz  obliga iile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci acestuia îi revine obliga ia de a pl ti, ca penalit i, o sum  echivalent  cu o cot  procentual  din plata 
neefectuat . 
(se precizeaz  aceia i cot  procentual  prevazut  la 11.1 pentru fiecare zi/saptamân  de întârziere, pîn  la 
îndeplinirea efectiv  a obliga iilor) 
11.3 - Nerespectarea obliga iilor asumate prin prezentul contract de c tre una dintre p i, în mod culpabil i repetat, 

 dreptul p ii lezate de a considera contractul de drept reziliat fara notificare si fara interventia instantei 
judecatoresti i de a pretinde plata de daune-interese. 
11.4 - Achizitorul î i rezerv  dreptul de a renun a la contract, printr-o notificare scris  adresat  furnizorului, f  nici o 
compensa ie, dac  acesta din urm  d  faliment, cu condi ia ca aceast  anulare s  nu prejudicieze sau s  afecteze 
dreptul la ac iune sau desp gubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinit  pâna la data denun rii unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
 
12. Garan ia de bun  execu ie a contractului – daca este cazul 
 
12.1 - (1) Furnizorul se oblig  s  constituie garan ia de bun  execu ie a contractului în cuantum de ……., pentru 
perioada …… i, oricum, pân  la intrarea în efectivitate a contractului. - daca este cazul 
( se precizeaz  modul de constituire, cuantumul i  perioada de constituire a garan iei de bun  execu ie) 
12.2 - Achizitorul se oblig  s  elibereze garan ia pentru participare i s  emit  ordinul de începere a contractului 
numai dup  ce furnizorul a f cut dovada constituirii garan iei de bun  execu ie. - daca este cazul 
12.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite preten ii asupra garan iei de bun  execu ie, în limita prejudiciului creat, dac  
furnizorul nu î i îndepline te nu î i execut , execut  cu întârziere sau execut  necorespunzator obliga iile asumate 
prin prezentul contract.. Anterior emiterii unei preten ii asupra garan iei de bun  execu ie, achizitorul are obliga ia de 
a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodat  obliga iile care nu au fost respectate.   - daca este cazul 
12.4 – Achizitorul se oblig  s  restituie garan ia de bun  execu ie …… în termen de ….. de la îndeplinirea obliga iilor 
asumate. - daca este cazul 
( se precizeaz  modul de restituire i termenul)   
12.5 - Garan ia produselor este distinct  de garan ia de bun  execu ie a contractului.  
 
13. Recep ie, inspec ii i teste 
 
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta i/sau testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lor cu specifica iile din anexa/anexele la contract. 
13.2 - (1) Inspec iile i test rile la care vor fi supuse produsele, cât i condi iile de trecere a recep iei provizorii i a 
recep iei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.  
(2) Achizitorul are obliga ia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentan ilor s i împuternici i pentru 
efectuarea recep iei, testelor i inspec iilor. 
13.3 - Inspec iile i testele din cadrul recep iei provizorii i recep iei finale (calitative) se vor face la destina ia final  a 
produselor.  
(se precizeaz  destina ia final  a produselor)  
13.4 - Dac  vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specifica iilor, achizitorul are dreptul sa îl 
resping , iar furnizorul are obliga ia, f  a modifica pre ul contractului:             
        a) de a înlocui produsele refuzate, sau 



 

 

 

        b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespund  specifica iilor lor tehnice.   
13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa i, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat 
datorit  faptului c  produsele au fost inspectate i testate de furnizor, cu sau f  participarea unui reprezentant al 
achizitorului, anterior livr rii acestora la destina ia final . 
13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obliga ia asum rii garan iilor sau altor obliga ii 
prev zute în contract.  
 
14. Ambalare i marcare 
 
14.1 - (1) Furnizorul are obliga ia de a ambala produsele pentru ca acestea s  fac  fa , f  limitare, la manipularea 
dur  din timpul transportului, tranzitului i expunerii la temperaturi extreme, la soare i la precipi iile care ar putea 

 apar  în timpul transportului i depozit rii în aer liber, în a a fel încât s  ajung  în bun  stare la destina ia final . 
(2) În cazul ambal rii greut ilor i volumelor în form  de cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, 
distan a mare pân  la destina ia final  a produselor i absen a facilit ilor de manipulare grea în toate punctele de 
tranzit. 
14.2 - Ambalarea, marcarea i documenta ia din interiorul s u din afara pachetelor va respecta strict cerin ele ce vor 
fi special prev zute în contract, inclusiv cerin ele suplimentare.  
(se precizeaz  aceste cerin e, inclusiv cele suplimentare i orice alte instruc iuni ulterioare cerute de c tre achizitor) 
14.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum i toate materialele necesare protec iei coletelor (pale i 
de lemn, foi de protec ie, etc) ramân în proprietatea achizitorului. 
 
15.  Livrarea i documentele care înso esc produsele 
 
15.1 -  Furnizorul are obliga ia de a livra produsele la destina ia final  indicat  de achizitor respectând: 
 a) datele din graficul de livrare, i 
 b) termenul comercial stabilit; 
dup  primirea ordinului de începere.  
15.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obliga ia de a comunica, în scris, atat achizitorului, cât i, dup  
caz, societ ii de asigur ri, datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de 
încarcare i locul de desc rcare. 
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care înso esc produsele: 
(se precizeaz  documentele care vor înso i produsele) 
15.3 - Certificarea de c tre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate par ial sau total se face dup  instalare i 
dup  recep ie, prin semnarea de primire de c tre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de 
furnizor pentru livrare. 
15.4 - Livrarea produselor se consider  încheiat  în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor recep ia 
produselor.  
 
16. Asigur ri 
 
16.1 - Furnizorul are obliga ia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau 
deterior rii neprev zute la fabricare, transport, depozitare i livrare, în func ie de termenul comercial de livrare 
convenit.  
(se precizeaz  termenul comercial de livrare) 
 
17. Servicii  
 
17.1 - Pe lâng  furnizarea efectiv  a produselor, furnizorul are obliga ia de a presta i serviciile accesorii furniz rii 
produselor, f  a modifica pre ul contractului. 
17.2. -  Furnizorul are obliga ia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenit , cu condi ia ca aceste 
servicii s  nu elibereze furnizorul de nici o obliga ie de garan ie asumat  prin contract. 
(se precizeaz  perioada de timp convenit  pentru prestarea serviciilor) 
 
18. Perioada de garan ie acordat  produselor 
 



 

 

 

18.1 - Furnizorul are obliga ia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultim  
genera ie i incorporeaza toate îmbun irile recente în proiectare i structura materialelor. De asemenea, furnizorul 
are obliga ia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a 
proiectului, materialelor sau manoperei (cu excep ia cazului când proiectul i/sau materialul e cerut în mod expres de 

tre achizitor) sau oric rei alte ac iuni sau omisiuni a furnizorului i ca acestea vor func iona în condi ii normale de 
func ionare. 
18.2 - (1) Perioada de garan ie acordat  produselor de c tre furnizor este cea declarat  în propunerea tehnic .  
(se precizeaz  perioada de garan ie acordat  produselor) 
(2) Perioada de garan ie a produselor începe cu data recep iei efectuate dup  livrarea i instalarea acestora la 
destina ia final . 
18.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclama ie ce apare în 
conformitate cu aceast  garan ie. 
18.4 - La primirea unei astfel de notific ri, furnizorul are obliga ia de a remedia defec iunea sau de a înlocui produsul 
în perioada convenit , f  costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garan ie, le 
înlocuiesc pe cele defecte, beneficiaz  de o nou  perioad  de garan ie care curge de la data înlocuirii produsului.  
(se precizeaz  perioada de remediere a defec iunilor sau de înlocuire a produsului) 
18.5 - Dac  furnizorul, dup  ce a fost în tiin at, nu reu te s  remedieze defectul în perioada convenit , achizitorul 
are dreptul de a lua m suri de remediere pe riscul i spezele furnizorului i f  a aduce nici un prejudiciu oric ror 
alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fa  de furnizor prin contract. 
 
19. Ajustarea pre ului contractului 
 
19.1 - Pentru produsele livrate i pentru serviciile prestate, pl ile datorate de achizitor furnizorului sunt cele 
declarate în propunerea financiar , anex  la contract. 
19.2 - Pre ul contractului se actualizeaz  utilizând formula de ajustare convenit . 
(se precizeaz  formula de ajustare)  
 
20. Amendamente  
 
20.1 - P ile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adi ional, numai în cazul apari iei unor circumstan e care lezeaz  interesele comerciale legitime 
ale acestora i care nu au putut fi prev zute la data încheierii contractului. 
 
21. Subcontractan i 
 
21.1 - Furnizorul are obliga ia, în cazul în care p i din contract le subcontracteaz , de a încheia contracte cu 
subcontractan ii desemna i, în acelea i condi ii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
21.2 - (1) Furnizorul are obliga ia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu 
subcontractan ii desemna i. 
(2) Lista subcontractan ilor, cu datele de recunoa tere ale acestora, cât i contractele încheiate cu ace tia se 
constituie în anexe la contract. 
21.3 - (1) Furnizorul este pe deplin r spunzator fa  de achizitor de modul în care îndepline te contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin r spunz tor fa  de furnizor de modul în care î i îndepline te partea sa din 
contract. 
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractan ilor dac  ace tia nu î i îndeplinesc partea lor 
din contract. 
21.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dac  acesta nu i-a îndeplinit partea sa din contract. 
Schimbarea subcontractantului nu va schimba pre ul contractului i va fi notificat  achizitorului. 
 
22. Întarzieri în îndeplinirea contractului 
 
22.1 - Furnizorul are obliga ia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de 
livrare. 
22.2 - Dac  pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respect  graficul de livrare sau de prestare a 
serviciilor, acesta are obliga ia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare 
asumate în graficul de livrare se face cu acordul par ilor, prin act adi ional. 



 

 

 

22.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de executie, orice intârziere în 
indeplinirea contractului d  dreptul achizitorului de a solicita penalit i furnizorului. 
 
23. Cesiunea  
 
23.1 - Furnizorul se oblig  s  nu transfere total sau par ial obliga iile asumate prin contract, far  s  ob in , în 
prealabil, acordul scris al achizitorului. 
23.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garan ia sau orice alte obliga ii asumate 
prin contract.  
 
24. For a major  
 
24.1 - For a major  este constatat  de o autoritate competent . 
24.2 - For a major  exonereaz  par ile contractante de îndeplinirea obliga iilor asumate prin prezentul contract, pe 
toat  perioada în care aceasta ac ioneaz . 
24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendat  în perioada de ac iune a for ei majore, dar f  a prejudicia drepturile 
ce li se cuveneau par ilor pân  la apari ia acesteia. 
24.4 - Partea contractant  care invoc  for a major  are obliga ia de a notifica celeilalte p i, imediat i în mod 
complet, producerea acesteia i s  ia orice m suri care îi stau la dispozi ie în vederea limit rii consecin elor. 
24.5 - Dac  for a major  ac ioneaz  sau se estimeaz  c  va ac iona o perioad  mai mare de 6 luni, fiecare parte va 
avea dreptul s  notifice celeilalte p i încetarea de plin drept a prezentului contract, f  ca vreuna din p i s  poat  
pretinde celeilalte daune-interese. 
 
25. Solu ionarea litigiilor 
 
25.1 - Achizitorul i furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil , prin tratative directe, orice 
neîntelegere sau disput  care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatur  cu îndeplinirea contractului. 
25.2 - Dac , dup  15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul i furnizorul nu reu esc s  rezolve în mod 
amiabil o divergen  contractual , fiecare poate solicita ca disputa s  se solu ioneze, fie prin arbitraj la Camera de 
Comer i Industrie a României, fie de c tre instan ele judec tore ti din Romania.  
(se precizeaz  modalitatea de solu ionare a litigiilor) 
  
27 Limba care guverneaz  contractul 
 
27.1 - Limba care guverneaz  contractul este limba român . 
 
28. Comunic ri 
 
28.1 - (1) Orice comunicare între p i, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie s  fie transmis  în 
scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât i în momentul primirii. 
28.2 - Comunic rile între p i se pot face i prin telefon, telegram , telex, fax sau e-mail cu condi ia confirm rii în 
scris a primirii comunic rii. 
 
29. Legea aplicabil  contractului 
 
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

râ ile au în eles s  încheie azi .............. prezentul contract în dou  exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte.     
( se precizeaz  data semn rii de c tre p i) 
 
          Achizitor                      Furnizor 
    ............................             .............................. 
(semn tura autorizat )                 (semn tura autorizat ) 
   LS             LS 


