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1. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  

 

SECŢIUNEA I: ACHIZITOR 

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT  

Denumire oficială: ORAȘUL CIACOVA, JUDEȚUL TIMIȘ 

Adresa: STR. PIATA CETĂȚII, NR.8 

Localitate: 307110 CIACOVA, JUDEŢUL TIMIŞ Cod poştal: 

307110 

Ţara: România 

Punct(e) de contact: 

PRIMĂRIA ORAŞULUI CIACOVA 

Telefon: 0256 399 600 

E-mail: primariaciacova@primariaciacova.ro Fax: 0256 399 600 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): primariaciacova@primariaciacova.ro 

Adresa sediului principal al achizitorului (URL): www.primariaciacova.ro 

Adresa profilului cumpărătorului (URL):  

Alte informaţii pot fi obţinute la: 

■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

□ Altele: completaţi anexa A.I 

Nota conceptuală poate fi obţinută la: 

■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

□ Altele: completaţi anexa A.II 

Ofertele sau solicitările/cererile de participare trebuie transmise la: 

■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

□ Altele: completaţi anexa A.III 

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

Zile : 03 (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor) 

 

I.2) TIPUL ACHIZITORULUI  ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ  (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, 

inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 

□ Agenţie/birou naţional sau federal 

□ Colectivitate teritorială  

□ Agenţie/birou regional sau local  

□ Organism de drept public  

□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană 

 

x Altele (precizaţi): Autoritate Publică Locală 

□ Servicii publice generale 

□ Apărare 

□ Ordine şi siguranţă publică 

□ Mediu 

□ Afaceri economice şi financiare 

□ Sănătate 

□ Construcţii şi amenajări teritoriale 

□ Protecţie socială 

□ Recreere, cultură şi religie 

□ Educaţie 

Achizitorul acţionează în numele altor autorităţi contractante                                              da □ nu ■ 
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SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată contractului de entitatea contractantă 

Contract de achiziție publică de produse „Diverse tipuri de mobilier și accesorii de mobilier în cadrul 

Proiectului „Demolare clădire existentă și construire Școală cu clasele I-IV în oraşul Ciacova, judeţul Timiş”-

POR 2014-2020, SMIS 120335 

II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a 

serviciilor  

a) Lucrări                                   □ B) Produse                                   X  c) Servicii                                  □ 

Executare                                 □ 

Proiectare şi executare              □ 

Executarea, prin orice               □ 

mijloace, a unei lucrări, 

conform cerinţelor 

specificate de achizitor 

Cumpărare                                     □ 

Leasing                                          □ 

Închiriere                                       □ 

Închiriere cu opţiune de                □ 

cumpărare 

O combinaţie între acestea            □ 

Categoria serviciilor:             nr. □□ 

(Pentru categoriile de servicii 1-27, 

consultaţi anexa II la Directiva 

2004/18/CE). 

Locul principal de executare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

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

Cod NUTS RO424 Oraş Ciacova, 

Școala cu clasele I-IV oraș 

Ciacova, jud. Timiş 

Locul principal de prestare 

 

Cod NUTS-  

II.1.3) Procedura implică 

Un contract de achiziţii                                                                             ■ 

Încheierea unui acord-cadru                                                                      □ 

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz) 

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor 

„Diverse tipuri de mobilier și accesorii de mobilier în cadrul Proiectului „Demolare clădire existentă și 

construire Școală cu clasele I-IV în oraşul Ciacova, judeţul Timiş”-POR 2014-2020, SMIS 120335 

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 

 Vocabular principal  

Obiect principal Cod CPV : 39150000-8 Diverse tipuri de 

mobilier și de echipament (Rev.2) 

 

Obiect(e) suplimentar(e)    

II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi                                                     da □ nu  ■                

anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte) 

Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură casuţă): 

un singur lot                                  □ unul sau mai multe loturi        

□ 

 

toate loturile                                 □ 

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              da □ nu ■ 
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II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile) 

Conform Caietului de sarcini Nr. 11689 /15.11.2022 

După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 176.369,78                                       Moneda: LEI 

                                           Moneda: _______ 

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

 5.1. Durata contractului de furnizare este de 8 luni de la data încheierii acestuia, cu posibilitatea 

prelungirii duratei în funcție de perioada de implementare a proiectului, fără depăşirea bugetului alocat 

iniţial.  

Livrarea și montarea produselor se vor efectua în termen de maximum 120 de zile de la primirea 

Notei de comandă din partea achizitorului. 

5.2.În situaţia în care contractul  de finanţare se modifică prin acte adiţionale, care pot influenţa 

derularea contractului de achiziție publică de produse va fi aplicabilă perioada de timp stipulată în 

acestea. 

 5.3. În condițiile în care la termenele prevăzute la alin. 5.1-paragraful 2, stadiul de execuție a 

lucrărilor aferente obiectivului de investițional „Demolare clădire existentă și construire Școală cu 

clasele I-IV în oraşul Ciacova, judeţul Timiş” nu permite livrarea și montarea integrală a produselor 

care fac obiectul prezentului contract, durata acestuia se întinde până la data finalizării perioadei de 

implementare a proiectului.  Livrarea și montarea produselor vor fi efectuate în perioada de timp în 

care stadiul de execuție a lucrărilor aferente obiectivului investițional „Demolare clădire existentă și 

construire Școală cu clasele I-IV în oraşul Ciacova, judeţul Timiş” îl va permite, pe durata de 

implementare a proiectului. 
 

II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea preţului contractului                                                                                                    da □ nu ■ 

Daca DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, cum, formula de ajustare 

aplicabilă) 

 

SECTIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 

III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz) 

III.1.1.a) Garanţie de participare                                                                                                          da □ nu ■ 

 

III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie                                                                                                     da □ nu ■ 

               Nu este cazul. 

 

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul 

(după caz) 

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)                                da □ nu ■ 

Dacă da, descrierea acestor condiţii : 

III.1.5 Legislaţia aplicabilă 

-Legea Nr.98/2016 privind achiziţiile publice; 

-H.G. Nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
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contractului de achiziție publică/acordului –cadru din Legea Nr.98/2016 privind achizițiile publice ; 

-Legea Nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

-www.anap.gov.ro 

 

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în 

registrul comerţului sau al profesiei 

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

-Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.164 din Legea Nr.98/2016 (Formular din Secţiunea 

Formulare). Operatorul economic să nu se afle în vreuna din situaţiile descrise la art.164 din Legea 

Nr.98/2016. 

-Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.165 din Legea Nr.98/2016 (Formular din Secţiunea 

Formulare). Operatorul economic să nu se afle în vreuna din situaţiile descrise la art.165 din Legea 

Nr.98/2016. 

-Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.167 din Legea Nr.98/2016 (Formular din Secţiunea 

Formulare). Operatorul economic să nu se afle în vreuna din situaţiile descrise la art.167 din Legea 

Nr.98/2016. 

-Declaraţie privind evitarea conflictului de interese, neîncadrarea în prevederile art.59 şi art.60 (Formular 

din Secţiunea Formulare) din Legea Nr.98/2016. 

Lista persoanelor ce detin functii de decize in cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, 

derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente 

emise în legatură cu procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul autoritatii contractante, 

necesar finantarii contractelor de achizitie publică este:  

1. FILIP PETRU – Primar 

2. DAVIDOVICI IOVAN-ZORAN-Viceprimar 

3. ȘEITAN CLAUDIA-IONELA-Secretar general 

4. PAȘCA LEONTE ANDREEA-OANA-Arhitect șef 

5. RITTER NICOLETA-RODICA– Șef Serviciu Financiar-Contabil 

6. DUMITER-GLIGA RODICA-LIDIA – Inspector de specialitate SUDATC 

7. LĂZĂU ANCA-MIHAELA- Inspector de specialitate SUDATC 

8. AMARANDEI LOREDANA – Consilier achiziții publice 

9. BOTA LILIANA-Inspector-CEADPP 

10. DEDIU CARLA –IULIANA-Inspector SFC-Compartiment Buget Finanțe 

11. PEIA OANA-ADELINA-Inspector Compartiment Registru Agricol 

12. BAIC PETRU-Inspector Compartiment Mediu 

13. GLASS EDUARD-LAURENȚIU-Inspector SVSU 

14. MOANȚĂ TOMA-Inspector –CES 

15. ION-DUMITREAN VERONICA-Inspector de specialitate SUDATC/CC 

16. POPOVICI CLAUDIA-GIULIA-Inspector SFC-Compartiment Impozite și Taxe 

 

Consilieri locali: Lăzău Bogdan-Horia, Tabacu Petru, Silagi Cătălin, Peia Gheorghe, Peia Ionel, Ritter 

Cristian Liubomir, Popa Florentin, Ghera Dacian-Răzvan, Gogosanu Ștefan, Ötvös Daniel- Armin, Adam 

Ciprian-Mihai, Soare Larisa-Elena, Ion Flavius, Peiovici Marjan-Slagian. 

 

Autoritatea contractantă exclude din procedura operatorii economici, subcontractanţii, terţii susţinători 

aflaţi în situaţiile prevăzute la art.164, 165 şi 167 din Legea Nr.98/2016. 

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

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:  
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Operatorii economici care postează oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii 

în ţara de rezidenţă,  din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna 

dintre situaţiile de anulare a constiturii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile 

care fac obiectul contractului (obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN principal sau 

secundar din Certificatul constatator).  Documentele justificative: Certificat constatator emis de ONRC sau 

în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, se vor prezenta  în 

original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”; Pentru persoanele 

fizice/juridice străine documentele care dovedesc o formă de înregistrare/atestare vor fi prezentate în 

traducere autorizată în limba română. 

Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au 

dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat, subcontractant, terţ susţinător, sub sancţiunea excluderii din 

procedura de atribuire. 

În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte situaţia personală a respectivilor ofertanţi, autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente care emit documente 

de natura celor prevăzute. 

III.2.2) Capacitatea economică şi financiară 

Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 

evaluarea respectării cerinţelor menţionate  

  

Modalitatea de îndeplinire  

III.2.3.a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 

evaluarea respectării cerinţelor menţionate 

 

Modalitatea de îndeplinire 

- - 

 

III.2.4) Contracte rezervate (după caz)                                                                                                  da □ nu ■ 

Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                                      □ 

Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate                         □ 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA  

IV.1)  PROCEDURA 

IV.1.1) Tipul procedurii şi modalitatea de desfăşurare 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire                                                       Offline  □    

On line    ■ 

IV.1.1.b) Tipul procedurii-atunci când valoarea estimată a achiziției este sub pragul prevăzut la art. 7 

alin.(5) din Legea Nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

procedura este „Cumpărare directă” 

 

Cumpărare directă  ■ 

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE  

IV.2.1) Criterii de atribuire   

   Prețul cel mai scăzut            ■  

Sau  

Alte criterii                                                                                                                                          □    

 

 



Page 8 of 9 

 

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de achizitor (după caz) 

_________________________________________________________________________________________ 

Nr.9203/20.09.2022 

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract                                da □ nu ■ 

Dacă da, 

Anunţ de intenţie  □              Anunţ despre profilul cumpărătorului   □           Alte publicări anterioare (după caz)       

□ 

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de 

participare 

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV 

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     ■      □     □     □     □ 

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în cazul unei licitaţii 

deschise,cerere de oferte) 

durata în luni: □□□ sau în zile: 60 (de la termenul limita de primire a ofertelor) 

 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnică  

Ofertantul va elabora propunerea tehnică în corespondență cu specificațiile din Caietul de sarcini, astfel încât 

să permită verificarea corespondenței cu cerințele solicitate, punct cu punct. Propunerea tehnică va conține un 

comentariu, articol cu articol, al specificațiilor tehnice cuprinse în caietul de sarcini prin care să demonstreze 

corespondența propunerii tehnice cu specificațiile respective. 

Propunerea tehnică va avea un caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada 

de valabilitate stabilită de către Autoritatea Contractantă. 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

              Elementul principal al propunerii financiare este Formularul de ofertă (Formular tip din Secțiunea 

Formulare). 

 Propunerea financiară totală va fi exprimată în lei, fără TVA, atât în sumă globală, cu evidențierea 

separată a TVA, cât și pe fiecare produs în parte, cu evidențierea unităților de măsură și a valorilor unitare. 

 Lipsa Formularului de ofertă/prezentarea acestuia în altă formă decât cea solicitată atrage declararea 

inadmisibilității ofertei. 

               Propunerea financiară trebuie să se încadreze în bugetul aprobat. Valoarea totală estimată a produselor 

furnizate este de 176.369,78 lei, fără TVA. 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

Oferta trebuie să conţină următoarele  : 

-Documentele de calificare 

-Propunerea tehnică 

-Propunerea financiară. 

 

Ofertele se vor depune/transmite prin intermediul uneia din următoarele variante : 

 

a.)în varianta fizică, la sediul achizitorului : Oraşul Ciacova, Piaţa Cetăţii, Nr.8, 307110 Ciacova, Judeţul 

Timiş-într-un plic exterior, închis și netransparent. 

Documentele se vor prezenta într-un singur exemplar în original/ copie conformă cu originalul și introduse în 

plic, îndosariate, având toate paginile numerotate și opisate și fiecare document semnat olograf de reprezentantul 

legal al ofertantului/ împuternicit.  

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: denumirea și adresa autorității contractante; denumirea obiectului 

achiziției pentru care s-a depus oferta; denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei 

întârziate, nedeschisă (dacă este cazul). Plicului i se va atașa o „Scrisoare de înaintare”. 
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b.)în varianta electronică (transmise prin e-mail la adresele primariaciacova@primariaciacova.ro și 

amarandeiloredana@yahoo.com), semnate fie olograf, fie electronic de către reprezenrantul legal al 

ofertantului/împuternicit. 

Documentele se vor prezenta scanate, în format pdf, având toate paginile numerotate și opisate. 

 

 Termenul limită de depunere/transmitere a ofertei este data şi ora din Anunţul de participare.  

 

După evaluarea ofertelor, ofertantul declarat câștigător va posta oferta de preț în catalogul 

SEAP, iar autoritatea contractantă iniţiază procedura de achiziţie publică şi finalizează în S.E.A.P. 

„Cumpărarea directă” de la ofertantul câştigător . 

 

 

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)                                                                    da □ nu ■ 

Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare:  

VI.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare              da■  nu □ 

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):_________________________________________ 

Tipul de finanţare:  

Cofinanţare                                      □ 

Credite externe cu garanţia statului □ 

Fonduri europene                            ■        FEDR,  Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1. „Investițiile în 

educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe 

tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, OS 10.1b” 

Alte fonduri.             □ 

VI.3) ALTE INFORMAŢII –se pot obţine de la Consilier achiziții publice din cadrul A.C. –Oraşul Ciacova, 

tel.:0256/399600. 

  

 

 

 

 

 

 

CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE  

AMARANDEI LOREDANA                                                                   

mailto:primariaciacova@primariaciacova.ro


                                                    
Titlul proiectului : „Demolare clădire existentă și construire Școală cu clasele I-IV în orașul Ciacova, judeţul Timiş” 
Contract POR 2014-2020, SMIS 120335 

 

1 
 

ROMȂNIA 
JUDEȚUL TIMIȘ  
ORAŞUL CIACOVA  
NR.11689/15.11.2022  
                              Aprobat, 

         PRIMAR 
                    FILIP PETRU 

 
 
 

CAIET DE SARCINI 
privind procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de produse –  

„Diverse tipuri de mobilier și accesorii de mobilier în cadrul Proiectului „Demolare clădire 
existentă și construire Școală cu clasele I-IV în oraşul Ciacova, judeţul Timiş” -POR 2014-2020, 

SMIS 120335-Cod CPV: 39150000-8 Diverse tipuri de mobilier și de echipament (Rev.2) 
 
 

 
1 Introducere 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia pentru elaborarea si prezentarea 
ofertei si constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 
propunerea tehnica.  

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Cerinţele impuse vor fi 
considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la 
prevederile Caietului de sarcini, va fi luată in considerare, dar numai in măsura in care 
propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din 
caietul de sarcini. 

În cadrul acestei proceduri, oraşul Ciacova îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, 
respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 
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2 Contextul realizării achiziției de produse  

2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă 

Oraşul Ciacova organizeaza procedura pentru atribuirea contractului de furnizare „Diverse tipuri 
de mobilier și accesorii de mobilier în cadrul Proiectului „Demolare clădire existentă și 
construire Școală cu clasele I-IV în oraşul Ciacova, judeţul Timiş” -POR 2014-2020, SMIS 120335, 
în vederea implementarii următoarelor obiective principale: 

1. Imbunatatirea conditiilor de trai pentru populatia urbană, prin construirea unei scoli cu 
o capacitate de 300 de locuri, cu toate dotările și echipamentele necesare desfășurarii activitatii 
actului educational.  
 2. Impiedicarea fenomenului de depopulare din orasul Ciacova, prin crearea conditiilor 
optime de desfasurare a actului educational in invatamantul primar din localitate. 
 3. Cresterea numarului de locuri de munca din orasul Ciacova, atat pe perioada 
implementarii proiectului, cat si in dupa finalizarea implementarii . 
 4. Asigurarea cantitativa si calitativa a spatiilor si dotarilor necesare functionarii si 
desfasurarii activitatii scolii cu o capacitate de 300 de locuri. 
 
2.2 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

Proiectul de realizare a obiectivului investițional „Demolare clădire existentă și construire 
Școală cu clasele I-IV în oraşul Ciacova, judeţul Timiş” face parte din Programul Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de 
investiții 10.1. „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru 
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de 
educație și formare”, OS 10.1b”. 

 
 Valoarea estimată a contractului de achiziție publică de produse este de 176.369,78 lei, 

fără TVA. 

Beneficii anticipate a fi obținute: 
- asigurarea unui sistem educaţional de calitate  
- imbunatatirea calităţii vieţii comunităţii locale 
- accesul facil la educație 
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 Obiectul caietului de sarcini îl reprezintă achiziția de produse „Diverse tipuri de mobilier 
și accesorii de mobilier în cadrul Proiectului „Demolare clădire existentă și construire Grădiniță 
cu Program Normal și Prelungit în oraşul Ciacova, judeţul Timiş”-POR 2014-2020, SMIS 120305.
 Tipul contractului : Contract de furnizare de produse 
 Codul CPV : 39150000-8 Diverse tipuri de mobilier și de echipament (Rev.2) 
 
 Caracteristicile tehnice ale produselor solicitate 
 
 Caracteristicile tehnice și cele funcționale pentru produsele ce fac obiectul achiziției sunt 
obligatorii și minimale, ele putând fi ofertate la un nivel superior. 
 Specificațiile tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine, sursă, 
producție, un procedeu special, o marcă de fabricație sau comerț (brevet de invenție, o licență 
de fabricație) sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a produselor. Aceste 
specificații se vor citi cu mențiunea „sau echivalent”, în conformitate cu prevederile art.156 
alin.(3) din Legea nr.98/2016. 
 Specificațiile tehnice pentru produsele ce urmează a fi achiziționate sunt menționate în 
Fișele tehnice-Tabelul-Anexă și definesc caracteristicile generale referitoare la nivelul calitativ și 
tehnic minim al produselor. 
 Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/componente necesare livrării și 
montării. 
 Specificațiile tehnice și de calitate aferente produselor ofertate trebuie să fie susținute 
obligatoriu de documentații originale integrale și actuale (sau copii ale documentațiilor 
originale)-broșuri/pliante/prospecte/fișe tehnice/cărți tehnice, etc., emise de producător, 
semnate de ofertant și certificate conform cu originalul, însoțite de traducerea autorizată în 
limba română; se va indica exact poziția din prospectul/fișa tehnică/manualul, etc. de la 
producător, atașate la propunere care confirmă îndeplinirea acelei cerințe de către produsul 
ofertat. Orice specificație tehnică ce nu poate fi demonstrată prin aceste metode nu va fi luată în 
considerare și se va considera că produsul ofertat nu îndeplinește cerința solicitată. 
 
 Garanția produselor 
 
 Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată 
pentru fiecare produs, respectiv pe o perioadă de minim 24 luni. Perioada de garanție începe să 
să curgă de la data recepției produselor de către autoritatea contractantă. 
 Ofertantul are obligația de a garanta că produsele furnizate sunt noi, de ultimă generație, 
nefolosite anterior, neresigilate. De asemenea, ofertantul are obligația de a garanta că produsele 
furnizate prin contract nu vor avea nici un efect datorat materialelor sau manoperei sau oricărei 
alte acțiuni sau omisiuni a furnizorului și că vor funcționa în condiții normale de funcționare. 
Ofertantul va prezenta o declarație în acest sens. 
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 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului 
 
 Termenul de livrare a produselor este de maximum 120 de zile de la data primirii Notei 
de comandă din partea achizitorului. Furnizorul (contractantul) este responsabil pentru livrarea 
produselor în termenul agreat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care 
le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri 
suplimentare. 
 Livrarea produselor este în sarcina furnizorului și se va face FRANCO-BENEFICIAR la sediul 
Școlii cu clasele I-IV din orașul Ciacova, județul Timiș. Contractantul va informa beneficiarul cu cel 
puțin 24 de ore înainte de ziua și ora livrării. 
 Furnizorul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună 
sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită. Dacă este cazul, 
ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii 
la temperaturi extreme, precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. 
 Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. 
Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul 
transportului și cauzate de orice factor extern. 
 Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractantului au fost 
realizate și produsul/echipamentul este instalat și funcționează la parametrii agreați. 
 
 Recepția produselor 
 
 Recepția produselor se va efectua de către comisia de recepție a achizitorului, 
întocmindu-se, în acest sens, procese-verbale de recepție. Recepția produselor va urmări 
aspectele cantitative și calitative, în vederea stabilirii conformității produselor cu oferta tehnică. 

Produsele supuse recepției trebuie să îndeplinească toate condițiile solicitate prin 
specificațiile tehnice, precum și condițiile și termenele de livrare. 

Recepția cantitativă și calitativă a produselor livrate de furnizor în cadrul contractului se 
va efectua în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data livrării și montării acestora la 
destinația finală. 

Dacă în cadrul recepției se constată că nu a fost livrată întreaga cantitate sau că produsele 
nu respectă în totalitate specificațiile tehnice din oferta propusă, achizitorul are dreptul 
respingerii acelor produse, iar furnizorul are obligația să remedieze neconformitățile în termen 
de maximum 2 zile lucrătoare. Recepția produselor care nu corespund calității și standardelor în 
vigoare va fi respinsă de beneficiar, cu suportarea de către furnizor a cheltuielilor legale. 
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 Livrare și montare 
 
 Contractantul va livra produsele la locul indicat de Autoritatea contractantă și va efectua 
montarea considerată necesară  pentru a asigura funcționarea corectă a acestora. 

După livrarea și montarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate 
și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de 
instalare. 
 Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității 
contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreați. 
Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor, luând toate măsurile adecvate 
pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la aceptare de către Autoritatea 
contractantă. 
 
 Suport tehnic 
 
 Pe toată durata contractului, atât în perioada de garanție, cât și după expirarea perioadei 
de garanție, după caz, Contractantul va asigura suport tehnic. 
 Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității 
contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită suport tehnic 
Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație 
semnalată este tratată cu promptitudine. 
 Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea 
contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de 
prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționării produselor. 

Termenul de intervenție pentru remedierea defecțiunilor în perioada de garanție va fi de 
maximum 48 de ore de la anunțarea defecțiunii. 
 Reparația se va efectua la locul de motare a pieselor de mobilier. Dacă durata remedierii 
defecțiunii depășește 5 zile lucrătoare, până la remediere piesa de mobilier defectă se va înlocui 
cu una similară. 
 În cazul în care reparația piesei de mobilier depășește 15 zile lucrătoare, aceasta va fi 
înlocuită definitiv cu una similară ca performanțe, iar garanția noului produs va fi extinsă cu 
durata rămasă. 
 
 Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de 
mentenanță după expirarea garanției 
 

Pentru o perioadă de cel puțin doi ani de la data achiziționării, contractantul trebuie să 
garanteze disponibilitatea pieselor de schimb. 

Contractantul va prezenta în propunerea tehnică : 
a.) Timpul de livrare pentru piesele de schimb 
b.) Modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanție 
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c.) Alte informații relevante 
 Toate  piesele de schimb/materiale consumabile asigurate de Contractant trebuie să 
respecte cerințele tehnice și de calitate ale producătorului echipamentului. 
 
 Modul de facturare 
 
 Pentru produsele livrate, furnizorul va emite facturi. 
 Procesele-verbale de recepție reprezintă elementul necesar plății, împreună cu facturile, 
procesele-verbale de predare-primire și celelalte documente justificative prevăzute mai jos, după 
caz : 

a) Certificatul de calitate și/sau declarația de conformitate cu directivele și standardele de 
calitate implementate de Comunitatea Europeană-marcaj CE, emisă de producător (unde 
este cazul); 

b) Declarația privind țara de origine a produselor (unde este cazul); 
c) Certificatul de garanție pentru produsul livrat cu menționarea tuturor componentelor 

produsului cu seriile de fabricație aferente 
d) Avizul de expediție/Nota de livrare cu menționarea explicită a denumirii produsului livrat, 

modelul, codul, firma producătoare, originea; 
e) Manuale/Fișe/Instrucțiuni tehnice de utilizare, după caz, în limba română pentru produsul 

livrat. 
 

Facturile se vor emite de către furnizor pentru orașul Ciacova, cu codul fiscal și cu datele de 
identificare ale autorității contractante, unde urmează a se livra produsele. De asemenea, factura 
va trebui să conțină numărul și data contractului din care fac parte respectivele produse.  
 
 Prețul și plata produselor 
 
 Prețul produselor va fi exprimat în lei, fără TVA, cu două zecimale și va include și costul 
cheltuielilor de transport și punere în funcțiune. Prețul stabilit de ofertant în ofertă este ferm și 
nu poate fi schimbat ulterior, pe timpul derulării contractului. 
 Plata produselor achiziționate se va realiza în termen de maximum 30 de zile de la data 
primirii facturii de către achizitor. 
 
 Riscuri asociate derulării contractului și măsuri de gestionare a acestora 
 
 În vederea derulării în bune condiții a contractului de furnizare, se vor identifica 
condițiile, ipotezele, riscurile și se vor lua măsuri administrative pentru preîntâmpinarea 
acestora. 
 
 Riscul identificat-nerespectarea termenelor asumate în cadrul ofertei, fapt care conduce 
la întârzieri în derularea contractului de furnizare. 
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 Modul de gestionare a riscului-clauze contractuale privind penalitățile de întârziere, de 
natură să se asigure beneficiarul că operatorul economic va fi responsabil în gestionarea 
contractului și, implicit, a termenelor asumate. 
 
 Modul de întocmire a ofertei 
 
 Operatorii economici sunt rugați să analizeze cu atenție documentația de atribuire, 
cerințele caietului de sarcini și caracteristicile tehnice ale produselor și să sesizeze orice 
problemă/neconcordanță/greșeală etc., astfel încât acestea să poată fi remediate până la data 
limită pentru depunerea ofertelor. 
 
 Propunerea tehnică și propunerea financiară se vor elabora cu respectarea cerințelor din 
caietul de sarcini. 
 
 Modul de prezentare a propunerii tehnice 
 
 Ofertantul va elabora propunerea tehnică în corespondență cu specificațiile din Caietul 
de sarcini, astfel încât să permit verificarea corespondenței cu cerințele solicitate, punct cu 
punct. Propunerea tehnică va conține un comentariu, articol cu articol, al specificațiilor tehnice 
cuprinse în caietul de sarcini prin care să demonstreze corespondența propunerii tehnice cu 
specificațiile respective. 
 Propunerea tehnică va avea un caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al 
conținutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de către Autoritatea Contractantă. 
 
 Modul de prezentare a propunerii financiare 
 
 Elementul principal al propunerii financiare este Formularul de ofertă (Formular tip din 
Secțiunea Formulare). 
 Propunerea financiară totală va fi exprimată în lei, fără TVA, atât în sumă globală, cu 
evidențierea separată a TVA, cât și pe fiecare produs în parte, cu evidențierea unităților de 
măsură și a valorilor unitare. 
 Lipsa Formularului de ofertă/prezentarea acestuia în altă formă decât cea solicitată 
atrage declararea inadmisibilității ofertei. 
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Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică 

 
 Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de furnizare este „prețul cel mai scăzut”, 
prețul care reprezintă totalul valorii produselor ofertate. Aplicarea criteriului se face numai 
asupra ofertelor declarate admisibile. Oferta care va fi declarată câștigătoare trebuie să 
îndeplinească specificațiile tehnice așa cum sunt solicitate în prezentul caiet de sarcini . 
 
 
 Garanția de bună execuție a contractului 
 Nu este cazul. 
 
 
 
 
 
 
 

CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE  
AMARANDEI LOREDANA                                                                   

 



  

 

 

Diverse tipuri de mobilier-Cod CPV : 39150000-8-Diverse tipuri de mobilier și de 

echipament (Rev.2) 

 

 
Nr.crt. Denumire produs Cantitate 

(buc.) 

Fișa tehnică 

1.  Bancă din lemn L=2,50 cm 2 FT 32 

2.  Bancă vestiar 2m cu cuier 2 FT 37 

3.  Dulap de depozitare 2 FT 38 

4.  Masă cu 2 scaune 1 FT 39 

5.  Dulap rafturi 1 FT 40 

6.  Cuier pom 1 FT 43 

7.  Dulap rafturi 1 FT 44 

8.  Raft metalic 2 FT 45 

9.  Tablă de scris cu carioca/magnetică 10 FT 46 

10.  Dulap rafturi 40 FT 47 

11.  Cuier liniar pe perete 50 FT 48 

12.  Modul pupitru și 1 scaun cl.0 60 FT 49 

13.  Modul pupitru și 2 scaune cl.I-IV 120 FT 51 

14.  Catedră cu scaun 10 FT 52 

15.  Scaune 100 FT 55 

16.  Masă 1 FT 58 

17.  Scaune 10 FT 59 

18.  Cuier pom 1 FT 43 

19.  Avizier 4 FT 65 

20.  Dulap metalic suspendat 4 FT 66 

21.  Birou cu scaun 1 FT 67 

22.  Pat pacient 1 FT 68 

23.  Pat izolator 1 FT 69 

24.  Dulap medical 2 FT 71 

25.  Scaune 2 FT 72 

26.  Semnalistică interioară (plăcuțe de 

identificare spa și chei) 

380 FT 73 

27.  Semnalistică exterioară (plăcuțe de 

identificare a școlii, firmă cutie luminoasă) 

1 FT 74 
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FORMULARE 

        
 

Fiecare ofertant are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în mod 
corespunzător situației în care se regăsește 

 

NR. FORMULAR DENUMIRE 

Formular nr. 1 DECLARAȚIE privind neîncadrarea în prevederile art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016 
- privind achizițiile publice 

Formular nr. 2 FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ și  Anexă la Formularul de ofertă financiară  

Formular nr. 3 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 

98/2016; 

Formular nr. 4 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 

98/2016; 

Formular nr. 5 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 

98/2016; 

Formular nr. 6 GRAFIC DE LIVRARE PRODUSE 

Formular nr. 7 DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE 

Formular nr. 8 DECLARAȚIE privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul 
mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de 
securitate și sănătate în muncă 

Formular nr. 9 ÎMPUTERNICIRE  

Formular nr. 10 FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ 
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Operator economic         FORMULAR NR. 1 
…………………… 
(denumirea/numele)  

DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în prevederile art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016 - privind achizițiile publice 

(evitarea conflictului de interese) 

1. Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
..................................., (denumirea/numele și sediul/adresă operatorului economic) în calitate de candidat/candidat 
asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător al candidatului/ofertantului la procedura de 
atribuire a contractului de achiziție publică de ………………………… de către …………………………………………………, declar pe 
proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedură și sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, 
că NU mă aflu în situaţii potenţial generatoare de conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele:  

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care 
deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători 
sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere 
sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care 
este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori 
subcontractanţi propuşi; 

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane 
despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori 
indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi 
afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul 
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau 
are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al 

lnk:LEG%20PRL%2098%202016%200
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furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire; 

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 
executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află 
în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii 
de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. 
3. De asemenea, 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, situaţiilor şi documentelor care 
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .................................... (denumirea și sediul autorității 
contractante), cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

5. În vederea evitării situaţiilor potenţial generatoare de conflict de interese aşa cum sunt acestea definite la art. 60 
alin.(1) din Legea nr. 98/ 2016 – privind achiziţiile publice, persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii 
contractante în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului 
menţionat sunt următoarele:  
 

LISTA CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE DECIZIE IN CADRUL PRIMARIEI ORASULUI CIACOVA  
 

1. FILIP PETRU – Primar 
2. DAVIDOVICI IOVAN-ZORAN-Viceprimar 
3. ȘEITAN CLAUDIA-IONELA-Secretar general 
4. PAȘCA LEONTE ANDREEA-OANA-Arhitect șef 
5. RITTER NICOLETA-RODICA– Șef Serviciu Financiar-Contabil 
6. DUMITER-GLIGA RODICA-LIDIA – Inspector de specialitate SUDATC 
7. LĂZĂU ANCA-MIHAELA- Inspector de specialitate SUDATC 
8. AMARANDEI LOREDANA – Consilier achiziții publice 
9. BOTA LILIANA-Inspector-CEADPP 
10. DEDIU CARLA –IULIANA-Inspector SFC-Compartiment Buget Finanțe 
11. PEIA OANA-ADELINA-Inspector Compartiment Registru Agricol 
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12. BAIC PETRU-Inspector Compartiment Mediu 
13. GLASS EDUARD-LAURENȚIU-Inspector SVSU 
14. MOANȚĂ TOMA-Inspector –CES 
15. ION-DUMITREAN VERONICA-Inspector de specialitate SUDATC/CC 
16. POPOVICI CLAUDIA-GIULIA-Inspector SFC-Compartiment Impozite și Taxe 

 

Consilieri locali: Lăzău Bogdan-Horia, Tabacu Petru, Silagi Cătălin, Peia Gheorghe, Peia Ionel, Ritter Cristian 
Liubomir, Popa Florentin, Ghera Dacian-Răzvan, Gogosanu Ștefan, Ötvös Daniel- Armin, Adam Ciprian-Mihai, Soare 
Larisa-Elena, Ion Flavius, Peiovici Marjan-Slagian. 

 
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. 
 

Data completării:............................... 

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat si stampilat de 
reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert 
sustinator, formularul va trebui completat, semnat si stampilat side catre reprezentantul legal al tertului sustinator. 
In situatia in care ofertantul intentioneazasa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui 
completat, semnat si stampilatsi de catre reprezentantul legal al subcontractorului. 
 
 
 
 
Operator economic          FORMULAR NR.2 
…………………      
(denumirea/numele)  
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FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 

 
Către .................................................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm 
............................................................. (denumirea produselor), pentru suma de.................................................... 
platibilă după recepţia produselor, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în 
valoare de ....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda). 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să  furnizăm produsele  specificate în 
graficul de livrare anexat, respectiv până la data de ............. 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată 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. Am înţeles şi consimţim că, 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. 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod 
clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract 
angajant între noi. 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 
 
Data completarii:...................... 
 
În calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic). 
 
 
Operator economic       
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………………….. 
(denumirea/numele) 

Anexă la Formularul de ofertă financiară 
 

Nr. 
 crt.  Denumire produs  

 
Marca 

 
U.M.  Cantitate  

Preţ unitar 
 LEI fără TVA 

Valoare  
LEI fără TVA 

 

1   buc    

2   buc      

 

3       

 

4       

  
TOTAL 

  

   
    

Pentru produsele livrate, furnizorul va întocmi facturi distincte pentru fiecare activitate/subactivitate din cadrul 
proiectului, pentru care este prevăzută achiziția de echipamente IT. 
NOTĂ: Preţul unitar ofertat va fi cel de la destinaţia finală şi va cuprinde toate cheltuielile furnizorului, inclusiv 
transportul, alte taxe, legate de livrarea produselor, etc, exclusiv TVA. 
 
Data completării .............               
Operator economic, 
.............................. 
(semnătură autorizată și ștampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    
Titlul proiectului : „Demolare clădire existentă și construire Școală cu clasele I-IV  în oraşul Ciacova, judeţul Timiş” 

Contract POR 2014-2020, SMIS 120335 

 
 

Pag. 7 din 19 

        

 
 

FORMULAR NR. 3 

Operator economic 

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

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,  

cont trezorerie) 

 

  DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr.98/2016  

privind achizițiile publice 

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

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic),  

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură, că în ultimii 5 ani nu am  fost condamnat 

prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

    a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 

penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

    b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 

pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, 

sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

    c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5 din Legea nr. 

78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

    d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 

combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

    e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 

banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, 
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republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, 

cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în 

care respectivul operator economic a fost condamnat; 

    f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 

respectivul operator economic a fost condamnat; 

    g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor 

Europene din 27 noiembrie 1995. 

 

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 dispun. 

 

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

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

(semnătură autorizată şi ştampila) 

A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant și terțul susținător, dacă este cazul. 
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FORMULAR NR. 4 

 

 

Operator economic 

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

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,  

cont trezorerie) 

 

 

 

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016  

privind achizițiile publice 

 

 

 

 

Subsemnatul,…………..…, reprezentant împuternicit al ....................................................... (denumirea/numele şi 

sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură că mi-

am îndeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare în România*; 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 

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

doveditoare de care dispunem. 
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Înțeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

                            Operator economic,  

                                          …………………………. 

             

   (semnătura autorizată) 

 

 

 

 

A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant și terțul susținător, dacă este cazul. 

 

* sau în ţara în care este stabilit .............. 
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FORMULAR NR. 5 

 

Operator economic 

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

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,  

cont trezorerie) 

 

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr.98/2016  

privind achizițiile publice 

 

 

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

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 

excluderii din procedură, că în ultimii 3 ani: 

    a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru 

prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea 

acestor obligaţii; 

    b) nu mă  aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; 

    c) nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă 

poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti 

sau a unei autorităţi administrative; 

    d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 

legătură cu această procedură; 

    e) nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu această procedură; 

    f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire și nu am provocat distorsionarea concurenţei; 
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    g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul nici unui contract 

de achiziţii publice și nu a încetat anticipat niciun contract, nu am plătit daune-interese și nici nu am primit alte 

sancţiuni comparabile; 

    h) nu m-am făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii 

contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi 

selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 

    i) nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin 

informaţii confidenţiale care să-mi confere avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am 

furnizat din neglijenţă informaţii eronate cu influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante 

privind excluderea mea din vreo procedura de atribuire, selectarea mea, sau să-mi fie atribuit vreun contract de 

achiziţie publică. 

 

Operator economic   

  ………………………….  

(nume şi funcție persoană  autorizată )   

………………………………………. 

      (semnătură persoană autorizată şi ștampilă ) 

 

A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant și terțul susținător, dacă este cazul. 
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            FORMULAR NR.6 
 
 

GRAFIC DE LIVRARE 

Nr. 

crt. 

Denumirea produsului U.M. Cantitatea 

 

Data de livrare/ Perioada de timp  

necesară fiecărei livrări 

 

1  buc   

2   buc   

 

3     

 

4     

 

Declarăm că timpul necesar pentru înlocuirea produselor care nu corespund calitativ cât şi cantitativ este  de 

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

 

Data completării .............      Operator economic, 
         ................................ 
         (semnatura autorizata) 
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Operator economic          FORMULAR NR.7 
.................................... 

 
DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE 

 
Către ……………………………………………………………… 

                         (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

 
 
Subsemnatul.................................................(nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant 

împuternicit al ................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului/ofertantului asociat), în 
nume propriu, declar că sunt de acord cu toate prevederile contractului de achiziţie publică publicat în cadrul 
prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora.  

Confirm, de asemenea, ca acceptam prevederile Caietului de sarcini atașat invitației /anunțului publicitar.  
 

 
 
 
Data completării ...................... 
 
Operator economic, 
 
(nume şi prenume, semnatură şi  ştampila) 
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FORMULAR  NR.8 
 

OFERTANT 
________________________________________ 
 
 
 

DECLARAȚIE  
privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind 

respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă 
 
 

 
 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), 
identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP 
…………………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… (in 
cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de 
furnizare ................................................................................,  declar pe propria raspundere, că pe toata durata 
contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca. 
 De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de 
securitate şi sanatate în munca, în vigoare, pentru tot personalul angajat în furnizarea produselor. 
 Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal 
referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau 
unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau 
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, 
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.". 
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Data ______________                               
     
(Denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

 
 

_________________ (semnatura si stampila) 
 
 
Operator economic          FORMULAR NR.9 
……………………. 
(denumirea/numele)  

ÎMPUTERNICIRE 

Subscrisa ……………………….....................……………………………………, cu sediul 
în........................................................................................................................ 
…………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 
………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată 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 funcţia 
de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura ……………………, organizată de 
D.G.A.S.P.C.Timis  în scopul atribuirii contractului de 
……………………………………...............................................……………… - autoritate contractantă 
…………………………………………………………… . 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură; 
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în 

urma desfăşurării procedurii. 
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii. 
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la 
toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 
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Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de 
identitate, carte de identitate, paşaport).  

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

                                                                                 reprezentată legal prin 
                                                             ___________________________ 

 (Nume, prenume) 
___________________________ 

 (Funcţie) 
___________________________ 

                    (Semnătura autorizată şi ştampila)    
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           FORMULAR NR. 10 
 
 

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ  
Către ................................................................................................. 
 (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

Prezenta propunere tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe care le vor îndeplini 
produsele..................................... cod CPV .............. ce sunt ofertate la  procedura  cu nr. anunț publicitar 
................................... din data de ........................... . 

Ofertele tehnice sau orice alte documente ale componentei tehnice din documentaţiile de participare se 
vor întocmi şi vor avea un conţinut explicit, clar şi punctual cu privire la parametrii tehnici şi calitativi solicitaţi prin 
documentaţia de atribuire.  Se vor face precizări inclusiv privind recepția produselor, modul de facturare și 
obligațiile furnizorului. 

Nr. 
crt 

Cerinţe conform caietului 
de sarcini solicitate  de 

către autoritatea 
contractantă 

Specificaţia tehnică a 
produsului ofertat. Se indică 

denumirea și specificațiile 
produselor oferite  

 

 
 
 

Cantitatea 
ofertată 

 

Documentul suport  
 

1 
    

2 
    

3 
    

 

 

Notă: Propunerea tehnică va fi întocmită în corespondenţă cu specificaţiile din Caietul de sarcini, cuprinzând informații 

privind specificatiile tehnice, termen garanție, termen de livrare, condiții de livrare, documente ce vor însoți produsele , 

astfel încât să permită verificarea corespondenţei cu cerinţele solicitate, punct cu punct. 

 

 

Data _____/_____/_____ 

 
Operator economic, 
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................................ 
(semnatura autorizata) 
 



CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE PRODUSE NR.   /__________ 
„Diverse tipuri de mobilier și accesorii de mobilier în cadrul Proiectului „Demolare clădire 

existentă și construire Școală cu clasele I-IV în oraşul Ciacova, judeţul Timiş” -POR 2014-2020, 

SMIS 120335-Cod CPV: 39150000-8 Diverse tipuri de mobilier și de echipament (Rev.2) 

 

 

1. Părţile contractante 

 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare, și H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului –cadru din Legea Nr.98/2016 

privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de 

achiziție publică de produse, între 

 

Oraşul Ciacova, cu sediul în Piaţa Cetăţii, Nr.8, Oraş Ciacova, Jud. Timiş, tel.: 0256/399500, 

fax: 0256/399600, cod fiscal 4483889, Trezoreria Deta, reprezentat prin dl.Filip Petru, funcţia Primar, 

în calitate de achizitor (Beneficiar), pe de o parte, 

 

şi 

……..............................................…………….....................denumirea operatorului economic adresă 

................................................................. telefon/fax .............................................. număr de 

înmatriculare.................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă) 

...................................................reprezentată  prin................................(denumireaconducătorului), 

funcţia..................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte. 

 

2. Definiţii 

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

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 

b. achizitor şi 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; 

d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul 

contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 

e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, 

cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de 

garanţie şi orice alte asemenea obligaţii 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 majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs 

nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin 

utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea 

furnizorului; 

g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera 

Internaţională de Comerţ (CIC); 

i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii 

sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 

considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 

naturale, restricţii apărute ca 

urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat 

forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, 

face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile 
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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. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul şi preţul contractului 

4.1. - Furnizorul se obligă să livreze și să monteze „Diverse tipuri de mobilier și accesorii de 

mobilier în cadrul Proiectului „Demolare clădire existentă și construire Școală cu clasele I-IV în 

oraşul Ciacova, judeţul Timiş” -POR 2014-2020, SMIS 120335, în perioada convenită şi în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 

furnizare „Diverse tipuri de mobilier și accesorii de mobilier în cadrul Proiectului „Demolare 

clădire existentă și construire Școală cu clasele I-IV în oraşul Ciacova, judeţul Timiş” -POR 2014-

2020, SMIS 120335. 

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al 

serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de 

........... lei, fără TVA,  la care se adaugă TVA, în sumă, de......... Valoarea totală a contractului de 

furnizare este de...........lei. 

  

5. Durata contractului 

5.1.Durata contractului de furnizare este de 8 luni de la data încheierii acestuia, cu posibilitatea 

prelungirii duratei în funcție de perioada de implementare a proiectului, fără depăşirea bugetului alocat 

iniţial.  

Livrarea și montarea produselor se vor efectua în termen de maximum 120 de zile de la primirea Notei 

de comandă din partea achizitorului. 

5.2.În situaţia în care contractul  de finanţare se modifică prin acte adiţionale, care pot influenţa 

derularea contractului de achiziție publică de produse va fi aplicabilă perioada de timp stipulată în 

acestea. 

5.3. În condițiile în care la termenele prevăzute la alin. 5.1-paragraful 2, stadiul de execuție a lucrărilor 

aferente obiectivului de investițional „Demolare clădire existentă și construire Școală cu clasele I-IV în 

oraşul Ciacova, judeţul Timiş” nu permite livrarea și montarea integrală a produselor care fac obiectul 

prezentului contract, durata acestuia se întinde până la data finalizării perioadei de implementare a 

proiectului.  Livrarea și montarea produselor vor fi efectuate în perioada de timp în care stadiul de 

execuție a lucrărilor aferente obiectivului investițional „Demolare clădire existentă și construire Școală 

cu clasele I-IV în oraşul Ciacova, judeţul Timiş” îl va permite, pe durata de implementare a proiectului. 

 

 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin): 

a) caietul de sarcini; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

c) graficul de îndeplinire a contractului; 

d) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul. 

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte 

integrantă a contractului). 
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7. Obligaţiile principale ale furnizorului 

7.1 – Furnizorul se obligă să livreze și să monteze.................................................(denumirea produselor 

şi cantitatea), produsele definite în Anexa la prezentul contract. 

7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în 

propunerea tehnică. Depunerea documentelor necesare pentru demonstrarea conformității produselor 

cu specificațiile tehnice din Caietul de sarcini, se va realiza în mod obligatoriu pentru fiecare produs în 

parte. Nedepunerea acestora atrage sancțiunea  neplății facturii până la depunerea acestor documente. 

Termenul de plată în astfel de situații va curge de la data la care Furnizorul depune toate documentele 

solicitate. 

7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin graficul de 

livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract. 

7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 

folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 

astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului 

8.1 -Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în 

prezentul contract. 

8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit de maximum 2 zile 

lucrătoare de la livrarea și montarea produselor. 

8.3.- Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de maximum 30 de 

zile de la data primirii facturii. Facturile vor fi emise după semnarea de către Autoritatea contractantă a 

proceselor-verbale de recepție, acceptate, după livrare și montare. Procesele-verbale de recepție 

reprezintă elementul necesar plății, împreună cu facturile, procesele-verbale de predare-primire și 

celelalte documente justificative prevăzute mai jos, după caz : Certificatul de calitate și/sau declarația 

de conformitate cu directivele și standardele de calitate implementate de Comunitatea Europeană-

marcaj CE, emisă de producător (unde este cazul); Declarația privind țara de origine a produselor 

(unde este cazul); Certificatul de garanție pentru produsul livrat cu menționarea tuturor componentelor 

produsului cu seriile de fabricație aferente; Avizul de expediție/Nota de livrare cu menționarea 

explicită a denumirii produsului livrat, modelul, codul, firma producătoare, originea; 

Manuale/Fișe/Instrucțiuni tehnice de utilizare, după caz, în limba română pentru produsul livrat. 

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 zile de la expirarea perioadei convenite, 

atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează 

obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil. 

8.5.-În cazul în care unele cheltuieli aferente prezentului contract nu sunt rambursate de către 

Finanțator din cauza faptului că furnizorul nu a livrat documentele și/sau informațiile suplimentare 

solicitate de acesta, achizitorul va deduce valoarea cheltuielilor nerambursate din vina furnizorului din 

facturile emise de acesta. Dacă acest lucru nu mai este posibil, atunci furnizorul va trebui să plătească 

achizitorului valoarea cheltuielilor nerambursate din motive care aparțin furnizorului de produse, în 

baza unei notificări emise în acest sens de achizitor. 

8.6.-În cazul în care nu sunt rambursate de către finanțator unele cheltuieli din motive care revin 

furnizorului, chiar dacă produsele au fost acceptate și/sau recepționate de către achizitor, achizitorul va 

deduce valoarea cheltuielilor nerambursate din vina furnizorului din facturile emise de acesta. Dacă 

acest lucru nu mai este posibil, atunci furnizorul va trebui să plătească achizitorului valoarea 

cheltuielilor nerambursate, în baza unei notificări emise în acest sens de achizitor. 
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9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate într-o 

perioadă de 10 zile, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului penalităţi de 0,05 

%  pentru fiecare zi de întârziere, din prețul contractului rămas de executat. 

9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 10 zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti penalităţi de 0,05 % pentru fiecare zi 

de întârziere, din plata neefectuată. 

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

culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea 

contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 

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

adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 

denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest 

caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

 

Clauze specifice 

 

 

10. Garanţia de bună execuţie a contractului 

-Nu este cazul 

 

11. Recepţie, inspecţii şi teste 

11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a 

verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract. 

11.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei 

provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract. 

(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi 

împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 

11.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la 

destinaţia finală a produselor, Școala cu cl. I-IV Ciacova. 

11.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are 

dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia: 

a) de a înlocui produsele refuzate; sau 

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor 

tehnice. 

11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau 

amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea 

unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 

11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau 

altor obligaţii prevăzute în contract. 

 

12. Ambalare şi marcare 

12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la 

manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la 

precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să 

ajungă în bună stare la destinaţia finală. 

(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, 

distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate 

punctele de tranzit. 
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12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict 

cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare. 

12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei 

coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului. 

 

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 

13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele în termen de maxim 90 de zile de la primirea 

comenzii, la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând: 

a) datele din graficul de livrare şi 

b) termenul comercial stabilit. 

13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, 

cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, 

cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare. 

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele. Documentele care 

însoțesc factura în mod obligatoriu, sunt : certificatul de calitate și/sau declarația de conformitate, 

certificatul de garanție, avizul de însoțire a mărfii (dacă este cazul). 

13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după 

montare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe 

documentele emise de furnizor pentru livrare. 

13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 

clauzelor de recepţie produselor. 

 

14. Asigurări 

14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva 

pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul 

comercial de livrare convenit. 

 

15. Servicii 

15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile 

accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului. 

15.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca 

aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract. 

 

16. Perioada de garanţie acordată produselor 

16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De 

asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea 

niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul 

şi/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a 

furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare. 

16.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea 

tehnică-...........minimum 24 de luni . 

 (2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi montarea 

acestora la destinaţia finală. 

16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie 

ce apare în conformitate cu această garanţie. 

16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a 

înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în 

timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie 

care decurge de la data înlocuirii produsului. 

16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada 

convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi 
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fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor 

prin contract. 

 

17. Ajustarea preţului contractului 

17.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului 

sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. Prețul contractului nu se actualizează, el 

este ferm, iar prețurile ofertate sunt obligatorii, nu pot fi modificate, inclusiv pentru perioada de 

prelungire a contractului. 

17.2 - Preţul contractului nu se ajustează . 

 

18. Subcontractanţi 

18.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 

contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 

achizitorul. 

18.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 

subcontractanţii desemnaţi. 

Subcontractanţii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la 

momentul introducerii acestora în contract, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către achizitor. 

Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar când prestaţia acestora este 

confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor, contractant şi 

subcontractant sau de achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul 

blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant. 

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

aceştia se constituie în anexe la contract. 

18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte 

contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte partea 

sa din contract. 

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 

îndeplinesc partea lor din contract. 

18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 

din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va determina 

schimbarea preţului contractului. 

 

19. Amendamente  

19.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 

interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului. 

19.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 

adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii.  

 

20. Conflictul de interese  

20.1 - Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract de achiziţie 

publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor 

depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferente acestuia, pe parcursul unei perioade de cel 

puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza 

imorală. 
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21. Caracterul confidenţial al contractului  

21.1 - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte parti:  

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părti, în afara acelor persoane 

implicate in îndeplinirea contractului;  

b) de a utiliza informatiile si documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a 

contractului, în alt scop decat acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.  

(2) Dezvaluirea oricarei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 

confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii 

contractului. 

21.2 - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare 

la contract dacă: a) informația era cunoscută părtii contractante înainte ca ea sa fi fost primită de la 

cealaltă parte contractantă; sau b) informația a fost dezvaluită după ce a fost obtinut acordul scris al 

celeilalte părti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau c) partea contractanta a fost obligată în 

mod legal să dezvaluie informatia furnizorului. 

 

22. Cesiunea  

22.1 - Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligaţiile născute 

rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 

22.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte 

obligaţii asumate prin contract.  

 

23. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

23.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în 

graficul de livrare. 

23.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de 

prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea 

datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act 

adiţional. 

23.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice 

întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului. 

 

24. Încetarea contractului 

24.1 – Prezentul contract de furnizare va înceta de drept dacă în termen de 15 zile de la data la care a 

fost transmisă comanda, dacă Furnizorul nu a inceput demersurile privind furnizarea produselor în 

cauză.  

24.2 – Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite anterior în cadrul articolului 24.1, achizitorul 

poate rezilia prezentul contract de furnizare cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 

10 zile dat Furnizorului, fără necesitatea unei alte formalităţi, fără punerea în întarziere şi fără 

intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar 

nelimitându-se la acestea:  

a) Furnizorul nu furnizează produsele conform cu prevederile prezentului contract;  

b) Furnizorul nu se conformează în urma notificării emise de către Achizitor care îi solicită 

remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor din prezentul contract care 

afectează executarea corespunzătoare şi la timp a furnizării produselor;  

c) împotriva Furnizorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu 

privire la fraudă, corupţie, sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;  

d) in cadrul unei proceduri de achizitie, furnizorul a fost declarat culpabil de incalcare grava a 

contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor sale contractuale;  

e) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract;  

f) Furnizorul nu poate furniza garantiile sau asigurarile solicitate de catre achizitor la prezentul 

contract;  
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g) Furnizorul nu depune documente privind valabilitatea garanției de bună execuție pe toată 

durata contractului.  

24.3 – În termen de 15 zile după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea produselor 

furnizate şi toate sumele cuvenite Furnizorului la data rezilierii.  

24.4 – Dacă Achizitorul reziliază prezentul contract, va fi îndreptăţit să recupereze de la Furnizor fără 

a renunţa la celelalte acţiuni la care este îndreptăţit în baza prezentului contract, orice pierdere sau 

prejudiciu suferit.  

24.5 – În urma unui preaviz de 15 zile acordat Achizitorului, Furnizorul poate rezilia prezentul 

contract dacă Achizitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către Furnizor a sumelor datorate 

acestuia în baza oricărei certificări din partea Achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut 

în prezentul contract;  

24.6 – Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Furnizorului dobândit anterior 

acesteia în temeiul prezentului contract. 

24.7. – Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite anterior, contractul poate înceta prin acordul 

părților. 

 

25. Forţa majoră 

25.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

25.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

25.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

25.4 - 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. 

25.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

25.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca 

vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

26. Soluţionarea litigiilor 

26.1 - 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 contractului. 

26.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie 

prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din 

România de pe raza teritorială a achizitorului. 

 

27.  Prelucrarea datelor cu caracter personal 

27.1. Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza în 

conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679/2016, precum și cu respectarea legislației naționale 

în materie, în scopul realizării obiectului contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum și în 

scop statistic. 

27.2. Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679/2016, vor fi 

prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală. 

27.3. Părțile contractante vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuții 

și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu 

caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer către terți ori publicare 

pe surse publice interne sau externe. 
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27.4. Părțile contractante vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale toate 

condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității 

datelor cu caracter personal. 

27.5. Părțile contractante se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității 

prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a 

măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligațiilor ce decurg 

din prevederile Regulamentul (UE) 679/2016. 

27.6. Părțile contractante, prin reprezentanții desemnați să prelucreze datele cu caracter personal din 

actualul contract și actele adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar al prezentului 

contract sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele activităților de prelucrare conform art.30 din 

Regulamentul (UE) 679/2016, precum și a consimțământului persoanelor vizate făcând dovada 

acestora în scris și format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de către ANSPDCP. 

 

28. Limba care guvernează contractul 

28.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

29. Comunicări 

29.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

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

29.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

30. Legea aplicabilă contractului 

30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
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Părţile au înţeles să încheie azi, ...............2022, prezentul contract în trei (3) exemplare, din 

care, două (2) exemplare pentru achizitor şi un (1) exemplar pentru furnizor.  

 
ACHIZITOR,  FURNIZOR, 

 

ORAŞUL CIACOVA 

 
PRIMAR 

 FILIP PETRU 

 

 

 

  

S.C.........................S.R.L. 
 

ADMINISTRATOR 

……………………………… 

(SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA AUTORIZATĂ)  (SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA AUTORIZATĂ) 

VIZAT ECONOMIC, 

SFC-COMPARTIMENT BUGET, FINANȚE 

 

 

  

(SEMNĂTURA )  

VIZAT C.F.P.P. 

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL 

RITTER NICOLETA-RODICA 

 

 

 

 

 

 

(SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA AUTORIZATĂ)  

VIZAT JURIDIC 

 

 

 

(SEMNĂTURA )  

CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE 

AMARANDEI LOREDANA 

 

 

 

 

 
 

 

(SEMNĂTURA)  

INIŢIATOR PROCEDURĂ, 

AMARANDEI LOREDANA 

 

 

 

 

 

(SEMNĂTURA )   

 

 


