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Nr. înreg.: 12/01.03.2012 

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI 

Pentru achiziția “SERVICII TIPOGRAFICE şi SERVICII CONEXE”– prospectarea pieţei-studiul 

pieţei 

In cadrul proiectului  „PRACTIC - PRegăteşte-te şi Acţionează pentru Cariera Ta” 

Numărul de identificare al contractului: Contract POSDRU/109/2.1/G/81451 

cod CPV 79800000-2  

Achizitor: Asociaţia EKOTUR 

Titlul proiectului POSDRU : „PRACTIC - Pregăteşte-te şi Acţionează pentru Cariera Ta” 

ID proiect POSDRU: POSDRU/109/2.1/G/81451 

Calitatea achizitorului în 

cadrul proiectului 

Beneficiarul Finanţării Nerambursabile  

1. INFORMAŢII GENERALE 

1.1. Achizitor: 

Denumire: Asociaţia EKOTUR 

Adresă:  

Sediu Social: Iași, Str. Milcov, nr. 11, Județul Iași, cod poștal 700580 

Persoană de contact: Raluca GIOSANU Telefon: 0745 629979 

E-mail: ral_giosanu@yahoo.com Fax: 0232 245778 

Adresă de internet:  http://www.gsetis.ro/ekotur/index.html 

 

1.2. a) Termen limită de depunere a ofertelor: 14.03.2012 ora 12:00 

 b) Adresa unde se primesc ofertele: 

 

Asociaţia EKOTUR, Iași, Str. Milcov, nr. 11, Județul Iași, cod poștal 700580, Romania (în incinta 

Grupului Şcolar Economic de Turism) 

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru 

ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind 

păstrate la sediul achizitorului, nedeschise. 

 

 

mailto:ral_giosanu@yahoo.com
http://www.gsetis.ro/ekotur/index.html
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Calendarul estimat al procedurii: 
  

a. Termen limită recomandat de solicitare a clarificărilor de la Achizitor: 08.03.2012, ora 16:00 

b. Termen limită de transmitere a răspunsurilor la  clarificări de  Achizitor: 09.03.2012, ora 16:00 

c. Termen limita de depunere a ofertelor: 14.03.2012, ora 12:00 

d. Data şedinţei de deschidere a ofertelor: 14.03.2012, ora 15:00 

e. Data finalizării procedurii de evaluare: (estimare) 15.03.2012 

f. Transmiterea rezultatelor procedurii: (estimare) 15.03.2012 

g. Termenul limita pentru depunerea eventualelor contestaţii: (estimare) 20.03.2012 

h. Termenul limita pentru soluţionarea eventualelor contestaţii: (estimare) 22.03.2012 

i. Semnarea contractului: 22.03.2012 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE 

2.1. Descriere: 

2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie: 

Achiziţie servicii „SERVICII TIPOGRAFICE şi SERVICII CONEXE” 

Numărul de identificare al contractului: Contract POSDRU/109/2.1/G/81451 

2.1.2. Descriere serviciilor ce vor fi achiziţionate: 

Obiectul acestui contract îl reprezintă SERVICII TIPOGRAFICE şi SERVICII CONEXE, aferente 

operaţiunilor financiare specifice proiectului POSDRU/109/2.1/G/81451, până la 02.01.2014, conform 

specificaţiilor tehnice din cadrul caietului de sarcini. 

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare 

(a) Lucrări  b) Produse  (c) Servicii  X 

Execuţie 

Proiectare şi execuţie 

Realizare prin orice mijloace 

corespunzătoare cerinţelor 

specificate de achizitor 

 

 

 

 

 

Cumpărare 

Leasing 

Închiriere 

Cumpărare în rate 

 

 

 

 

Categoria serviciului1: 

2A 

2B 

 

X 

 

 

Principala locaţie a lucrării : 

_______________________ 

_______________________ 

Principalul loc de livrare: 

_______________________ 

_______________________ 

Principalul loc de prestare: 

Iaşi, Str. Milcov, nr. 11, 

Judeţul Iaşi, cod poştal 700580 

2.1.4. Durata contractului de servicii 

22 de luni de la data semnării contractului de către ambele părţi cu posibilitatea modificării cu acte 

adiţionale a duratei contractului, dacă este cazul. 

2.1.5. Valoarea estimată a contractului de achiziţie: 25.920 lei fără TVA. 

                                                 
1
  Conform Anexelor IIA şi IIB din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare 
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3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT 

PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

Preţul cel mai scăzut X 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic  

 

Pentru stabilirea ofertei câştigătoare vor fi comparate preţurile fără T.V.A. ale ofertelor financiare 

depuse de către operatorii economici cu condiţia îndeplinirii criteriilor de calificare si respectării 

specificaţiilor tehnice. 

În cazul în care şi preţurile sunt egale, atunci se va solicita ofertanţilor respectivi, pentru departajare, o 

nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă 

propunere financiară are preţul cel mai scăzut. 

 

4. PREZENTAREA OFERTEI 

4.1. Limba de redactare a Ofertei Limba română 

4.2. Moneda în care este exprimat preţul contractului Lei  

4.3. Perioada minimă de valabilitate a ofertei 120 de zile de la data depunerii 

  4.4 Modul de prezentare a ofertei (tehnic şi financiar) 

CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE 

Obligaţiile Ofertanţilor: 

Termenul de Valabilitate a ofertei : 120 zile 

Valoarea ofertei: Valoarea ofertei se va încadra în limitele prevăzute în prezenta documentaţie. 

Achizitorul poate să respingă ofertele depuse având valori mai mari decât valoarea estimată a achiziţiei, 

doar pentru acest motiv. Totodată, în cazul în care Achizitorul primește oferte care au un preț neobișnuit 

de scăzut si care nu poate fi susținut/demonstrat a fi real de către ofertant, oferta acestuia va fi respinsă. 

Documente de eligibilitate: 

- Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu 

originalul semnată şi ştampilată de către Ofertant 

- Certificat constatator – copie conformă cu originalul   

- Statut, act constitutiv, acte adiţionale(dacă este cazul) din care trebuie să rezulte că ofertantul 

poate desfăşura activităţi de natura celor solicitate în specificaţiile tehnice – în copie conform 

cu originalul  

- Declaraţie pe proprie răspundere, privind eligibilitatea ofertantului că nu se află în situaţia 

prevăzută la art. 180 din OUG nr. 34/2006 – model ataşat;  

- Declaraţie pe proprie răspundere, privind eligibilitatea ofertantului că nu se află în situaţia 

prevăzută la art. 181 din OUG nr. 34/2006 – model ataşat;  
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- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69 din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006– model ataşat; 

- Declaraţie privind respectarea legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă – model ataşat 

- Oferta tehnică 

- Oferta financiară 

Cerinţe pentru semnarea contractului de către ofertantul declarat câştigător: 

Termenul limită pentru semnarea contractului: este de 30 zile calendaristice de la comunicarea 

rezultatului procedurii de selecţie. 

ELABORAREA OFERTEI: 

Prezentarea ofertelor: 

Adresa: Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de 

Asociaţia EKOTUR, Iaşi, Str. Milcov, nr. 11, Județul Iași, cod poștal 700580, până la data de 

14.03.2012 ora 12:00. 

Modul de prezentare: 

- Număr de exemplare: 2 exemplare (1 original şi 1 copie) 

Oferta va fi introdusă într-un plic exterior sigilat ce va conţine 3 plicuri din care: un plic cu documentele 

de calificare/eligibilitate, un plic care va conţine oferta financiară, şi un plic care va conţine propunerea 

tehnică. Cele trei plicuri vor fi marcate cu adresa ofertantului pentru a fi returnate nedeschise în cazul în 

care oferta este depusă la o altă adresă decât cea specificată în documentaţia de atribuire. Plicul exterior 

va fi marcat cu adresa achizitorului, pe care se va mai menţiona: 

„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 14.03.2012, ora 15:00 ” 
şi va fi însoţit de următoarele documente:  

a) Scrisoarea de înaintare, Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare, conform 

Formularului ataşat. 

b) Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să participe la 

şedinţa de deschidere a ofertelor ( dacă e cazul ). Se va prezenta conform Formularului ataşat. 

La data deschiderii ofertelor neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect 

respingerea ofertei. 

 

Ofertele întârziate sunt respinse. 

Nu se acceptă oferte alternative. 

Propunerea financiară 

- Oferta va fi prezentată în lei (inclusiv şi exclusiv TVA) şi va cuprinde valoarea fermă totală şi a 

fiecărui serviciu. 

- Oferta financiară va cuprinde valoarea ferma totală ce va fi detaliată pe fiecare specialitate 

propusă. 
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Propunerea tehnică 

Va fi realizată, în aşa fel încât să reiasă cum se îndeplinesc toate sarcinile expuse în caietul de sarcini. 

4.5. Posibilitatea 

retragerii sau modificării 

ofertei 

Ofertele înregistrate nu mai pot fi modificate. 

Ofertele pot fi retrase după depunerea acestora în vederea modificării, dar 

numai până la termenul limită de depunere a ofertelor. 

Ofertele depuse la o altă adresă şi după data termenului de depunere vor fi 

considerate întârziate şi prin urmare respinse. 

4.6. Informaţii referitoare 

la termenele pentru 

prestarea serviciilor 

Termenele de prestare a serviciilor şi de livrare a materialelor informative 

sunt detaliate capitolul 5 – Specificaţii tehnice. 

Aceste materiale trebuie să se realizeze cu respectarea Manualului de 

identitate vizuală al POS DRU 2007-2013, atât în ceea ce priveşte 

conţinutul cât în ceea ce priveşte aprobarea prealabilă a materialului 

informativ. 

 

Cerinţe obligatorii: 

 

Toate materialele trebuie să fie în concordanţă cu specificaţiile tehnice 

menţionate la capitolul 5 al documentaţiei pentru ofertanţi şi trebuie să 

respecte Manualul de identitate vizuală al POS DRU 2007-2013. 

 

Toate materialele trebuie să primească BT (Bun de Tipar) de la autoritatea 

achizitoare. În lipsa BT realizarea nu va fi plătită prestatorului. 

 

Astfel, în vederea avizării, materialele tipărite(conceptele grafice) se vor 

preda către achizitor cu 3 zile înainte de darea în producţie. 

 

Materialele livrate vor fi ambalate şi însoţite de documentele de livrare. 

Cele care nu corespund cerinţelor de calitate vor fi refuzate şi returnate 

prestatorului. 

4.7. Modalităţi de 

contestare a deciziei 

achizitorului de atribuire 

a contractului de achiziţie 

şi de soluţionare a 

contestaţiei 

1. Pentru soluţionarea contestaţiilor, partea care se consideră vătămată are 

dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

(CNSC), Adresa: CNSC str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, cod 

poştal 030084, tel : 021.310.46.41, fax : 021.310.46.42, office@cnsc.ro, 

conform art. Art. 256 din OUG 34/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Art. 256. - (1) Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor sau, după caz, instanţa judecătorească 

competentă în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului 
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pretins ori a interesului legitim, în termen de 5 zile începând cu ziua 

următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, 

despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care 

valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform 

prevederilor art. 23 si ale cap. II secţiunea a 2-a, este egală sau mai mică 

decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2).  

Partea nu se poate adresa, pentru soluţionarea aceleiaşi cereri, concomitent 

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi instanţei 

judecătoreşti competente. În caz contrar, se prezuma renunţarea la calea 

administrativ-jurisdicţională, partea având obligaţia de a notifica 

Consiliului introducerea cererii la instanţa judecătorească competentă. 

4.8. Clauzele contractuale 

obligatorii, inclusiv 

condiţiile de actualizare/ 

modificare a preţului 

contractului de achiziţie 

Plăţile se vor face în tranşe, în urma recepţiei parţiale calitative şi 

cantitative a fiecărui material informativ  tipărit realizat. În cazul în care în 

aceeaşi perioadă se vor recepţiona mai multe tipuri de materiale 

informative menţionate în ofertă, plata se va face pentru toate materialele 

recepţionate calitativ şi cantitativ în perioada respectivă, în urma unui 

proces verbal de recepţie. Documentele în baza cărora se va face plata 

sunt: proces verbal de recepţie şi factură fiscală. Plăţile vor fi efectuate 

după emiterea acestor documente pe măsura primirii finanţării în urma 

depunerii cererii de prefinanţare, respectiv a cererilor de rambursare. 

 

Prestatorul se obligă că pentru fiecare material se vor face menţiuni 

speciale privind drepturile de autor – care revin achizitorului. 

 

Preţul contractului nu se ajustează. 

 

Toate clauzele vor fi menţionate în modelul de contract anexat. 

 

Contractul va putea fi modificat în următoarele condiţii: 

Modificările contractului pot fi făcute doar în perioada de execuţie a 

contractului, acceptate de ambele părţi prin încheierea uni act adiţional; 

Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de obiectul contractului 

iniţial; 

Prin actul adiţional nu se pot face modificări ale contractului care 

determină modificări ale valorii sau descrierii bunurilor ce vor fi furnizate.  
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5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢIILE TEHNICE) 

 

CAIETUL DE SARCINI 

 

1. DESCRIEREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE ACHIZIŢIONEAZĂ SERVICIILE  

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea abilităţilor de muncă şi competenţelor 

profesionale a elevilor din învăţământul preuniversitar în vederea integrării cu succes pe piaţa muncii şi 

familiarizarea cu mediul de afaceri. Proiectul are scopul de a creşte calitatea procesului de formare 

profesională a elevilor şi de a asigura calificarea, competenţa şi productivitatea forţei de muncă viitoare.  

Din datele furnizate de INSSE si ANOFM reiese ca absolvenţii de învăţământ secundar şi profesional 

sunt cei mai vulnerabili în raport cu piaţa muncii, în această categorie găsindu-se cel mai mare număr de 

şomeri. Proiectul vizează corelarea cunoştinţelor teoretice acumulate în timpul studiilor cu cerinţele 

pieţei muncii şi dezvoltarea de activităţi practice prin participarea elevilor la stagii de practică şi la 

programul de consiliere şi orientare profesionala.  

Obiectivul general al proiectului va fi realizat prin intermediul obiectivelor operaţionale.  

Efectele pe termen lung generate în urma derulării proiectului, vizează favorizarea inserţiei pe piaţa 

muncii şi creşterea ocupabilităţii prin dezvoltarea de competenţe cheie ale persoanelor ce aparţin 

grupului ţintă. 

Cunoştinţele şi aptitudinile dobândite de elevi prin participarea la stagiile de practica sunt menite să 

armonizeze pregătirea teoretică a grupului ţintă cu cea practică, iar potenţialii angajatori vor beneficia, 

ca urmare a implementării proiectului, de noi angajaţi care au un nivel de pregătire practică 

corespunzător cerinţelor de pe piaţa muncii, iar noii angajaţi vor depăşi cu uşurinţă perioada de adaptare 

la primul loc de muncă relevant. 

Activităţile proiectului: 

Activităţile proiectului se desfăşoară conform graficului de activităţi şi în corelaţie cu resursele alocate 

prin bugetul proiectului. Activităţile se vor desfăşura după cum urmează: 

I. ASIGURAREA CADRULUI MANAGERIAL AL PROIECTULUI 

1.1 Organizarea echipei de proiect 

1.2 Monitorizarea proiectului.  

1.3 Promovarea proiectului 

1.4 Evaluarea internă. 

II. DERULAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIŢII DIN CADRUL PROIECTULUI  

III. IDENTIFICAREA PARTENERILOR DE PRACTICĂ ŞI PREGĂTIREA TUTORILOR 

3.1 Identificarea şi selecţia agenţilor economici cu rol de partener de practică 
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3.2 Selecţia tutorilor de practică 

3.3 Pregătirea sesiunilor de instruire 

3.4 Derularea propriu-zisă a sesiunii de instruire 

IV. PROMOVAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ ŞI A ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE 

ŞI ORIENTARE PROFESIONALĂ 

V. ORGANIZAREA ŞI DERULAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ 

5.1 Organizarea stagiilor de practică 

5.2 Înscrierea şi selecţia elevilor în vederea participării la stagii de practică în vederea pregătirii 

pentru piaţa muncii.  

5.3 Desfăşurarea propriu zisă a stagiilor de practică 

5.4 Evaluarea, autoevaluarea, monitorizarea şi premierea 

VI. ACTIVITĂŢI DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ 

Scopul activităţii este de a trasa elevilor consiliaţi un profil şi un traseu profesional adecvat cu 

abilităţile lor.  

6.1 Selecţia  

6.2 Recrutarea şi selecţia consilierilor 

6.3 Derularea activităţilor de consiliere şi orientare 

6.4 Activităţi de schimburi de experienţe 

VII.DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI  

7.1 Realizarea de publicaţii 

7.2 Conferinţa de presă 
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2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Achiziţie „ACHIZIŢII SERVICII TIPOGRAFICE şi SERVICII CONEXE” în cadrul Proiectului 

„PRACTIC - Pregăteşte-te şi Acţionează pentru Cariera Ta”. 

Numărul de identificare al contractului: Contract POSDRU/109/2.1/G/81451. 

 

Obiectul acestui contract îl reprezintă achiziţia de servicii tipografice şi servicii conexe conform 

specificaţiilor tehnice de mai jos: 

 

2.1. SPECIFICAŢII TEHNICE: 

 

Materiale tipografice de realizat: 

 

Numele materialelor informative Număr concepte 

(grafice tematice) 

Tiraj 

(buc) 

Afişe  100 

Pliante de diseminare  1000 

Mape personalizate Concept 1 100 

Caiete practică Concept 1 400 

Ghid de practică al tutorelui  60 

Ghidul tehnicianului în turism  400 

Ghidul organizatorului banqueting  400 

Broşura elevului consiliat  1200 

Ghidul stagiilor de practică  260 

Banner  1 

 

Durata de prestare a serviciilor de realizare materiale tipărite este de 22 luni, începând cu luna martie 

2012 până la 02.01.2014. 

Cerinţele tehnice pentru realizarea materialelor tipărite si serviciile necesare a fi achiziţionate în 

acest scop, sunt prezentate mai jos: 
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Numele 

materialelor 

informative 

Tiraj Caracteristici tehnice Calendar de  realizare - 

livrare2 

Afişe 100 Format A3, tip portret, color, 

1 faţă, hârtie lucioasă 90g 

50 Aprilie 2012 

50 Februarie 2013 

Pliante de 

diseminare 

1000 Format A4 pliat în 3, color, faţă-

verso, hârtie lucioasă 80g/mp 

500 buc - Martie, aprilie 

2012  

500buc - Ianuarie, 

februarie 2013 

Mape 

personalizate 

100  Format A4, color Concept 1 carton, 

laminată, cu buzunar neprintat 

50 buc - Martie 2012 

50  buc – Ianuarie 2013 

Caiete practică 400 -Format A4, tip portret, legate prin  

capsare 

-copertă color Concept 1, carton 

plastifiat 

-file interioare format A4, hîrtie  

mată, imprimare interioară alb-negru 

- nr. pagini: 32, faţă-verso (16 foi) 

200 buc  – Aprilie 2012 

200  buc – ianuarie 2013 

Ghid de practică 

al tutorelui 

60 -Format B5, tip portret, legate prin 

capsare 

-coperţi color(coperţile 1 şi 4), carton 

lucios, gramaj 200g/mp 

-file interioare format B5, hîrtie mată, 

imprimare interioară alb-negru 

- nr. pagini: 56, faţă-verso(28 foi) 

30 buc – Aprilie 2012 

30 buc  – Ianuarie 2013 

Ghidul 

tehnicianului în 

turism 

400 -Format B5, tip portret, legate prin 

capsare 

-copertă color, carton lucios, gramaj 

200g/mp 

-file interioare format B5, hîrtie mată, 

imprimare interioară alb-negru 

- nr. pagini: 152, faţă-verso(76 foi) 

 

200  buc – Aprilie, 

August2012  

200 buc  – Ianuarie 2013 

 

                                                 
2
 Termenul de realizare-livrare este orientativ, beneficiarul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări pe parcursul 

derulării contractului, cu anunţarea în prealabil a prestatorului. 
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Ghidul 

organizatorului 

banqueting 

400 -Format B5, tip portret, legate prin 

capsare 

-copertă color, carton lucios, gramaj 

200g/mp 

-file interioare format B5, hîrtie mată, 

imprimare interioară alb-negru 

- nr. pagini: 152, faţă-verso(76 foi) 

200 buc  – Aprrilie, 

August 2012  

200 buc – ianuarie 2013 

Broşura elevului 

consiliat 

1200 -Format A5, tip portret, legate prin 

capsare 

-copertă color, carton lucios, gramaj 

200g/mp 

-file interioare format A5, hîrtie mată, 

imprimare interioară alb-negru 

- nr. pagini: 32, faţă-verso(16 foi) 

600 buc  – aprilie 2012  

600 buc  – ianuarie 2013 

Ghidul stagiilor de 

practică 

260 -Format B5, tip portret, legate prin 

lipire 

-copertă color, carton lucios, gramaj 

200g/mp 

-file interioare format B5, hîrtie mată 

- nr. pagini: 152 faţă-verso(76 foi) 

Februarie  2013 

Banner 

 

1 Fixare pe perete exterior 

Dimensiune: 1mx6m 

Tipar: color, 1 faţă 

 

 aprilie 2012 

 

 

 

 Activităţi specifice: 

 

A1.Preluarea de la achizitor a informaţiilor necesare pentru fiecare material ce urmează a fi realizat 

A2. Realizarea conceptelor grafice 

A3.Tipărirea materialelor 

A4.Finisarea materialelor în funcţie de tipul fiecăruia 

A5.Livrarea tirajelor conform graficului de timp mai sus prezentat 

A6.Monitorizarea derulării contractului. 

A7. Raportarea activităţii 
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La elaborarea ofertei tehnice se va ţine cont de respectarea obligaţiilor referitoare la condiţiile de muncă 

şi protecţia muncii, precum şi de respectarea şi implementarea principiilor egalităţii de şanse şi 

nondiscriminării în cadrul fiecărei acţiuni şi activităţi ale proiectului prin raportare la prevederile 

legislaţiei în domeniu. 

 

A1. Preluarea de la achizitor a informaţiilor (conţinuturilor tematice) necesare pentru fiecare 

material ce urmează a fi realizat 

Achizitorul va pune la dispoziţie conţinuturile tematice ale fiecărui material ce urmează a fi 

realizat. Predarea se va face pe suport electronic. De asemenea, mesajele caracteristice fiecărui material 

în funcţie de scopul acestora, vor fi puse la dispoziţia prestatorului, de către achizitor. 

Realizarea materialelor mai sus prezentate se va face cu respectarea regulilor de identitate 

vizuală prevăzute de MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ pentru POSDRU 2007-2013 – pus la 

dispoziţie de către achizitor. 

 

A2.Realizarea conceptelor grafice 

Prestatorul, ţinând cont de conţinutul tematic, scopul fiecărui material în parte, specificaţiile tehnice şi 

regulile de identitate vizuală obligatoriu de respectat va derula următoarele: 

 aranjarea textului 

 încadrarea pe tipul de format conform specificaţiilor tehnice,  

 identificarea celor mai indicate forme grafice 

 identificarea de elemente grafice potrivite conţinutului tematic 

 încadrarea elementelor grafice de identitate vizuala – obligatorii. 

 

Prestatorul va transmite achizitorului conceptul grafic în format electronic.  

Achizitorul va transmite fiecare concept Autorităţii Contractante a Contractului de grant în vederea 

aprobării sub aspectul identităţii vizuale. Conceptele pot fi aprobate de către Autoritatea Contractantă 

sau Autoritatea Contractantă face recomandări care pot aduce modificări. În acest caz, prestatorului îi 

revine obligaţia modificării conceptelor în funcţie de recomandările primite, pe cheltuiala exclusiva a sa. 

 

Pentru fiecare material se vor face menţiuni speciale privind drepturile de autor – care revin 

achizitorului. 

 

 

A3.Tipărirea materialelor 

Achizitorul va da Bun de Tipar(BT) pe conceptele grafice aprobate. Prestatorul va tipări materialele 

în tirajele necesare, respectând specificaţiile tehnice. 

 

A4.Finisarea materialelor în funcţie de tipul fiecăruia 
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Fiecare material tipărit va trece prin procesul de finisare, în funcţie de specificul său şi de 

caracteristicile tehnice. 

 

A5.Livrarea tirajelor conform graficului de timp mai sus inserat 

Prestatorul va livra materialele tipărite la sediul achizitorului. Materialele trebuiesc livrate în 

stare bună. Defectele apărute ca urmare a transportului se vor remedia ulterior pe cheltuiala 

prestatorului. 

Predarea fiecărui tiraj se va face pe baza de procese verbale de recepţie şi conformitate.  

 

A6.Monitorizarea derulării contractului 

Prestatorul va urmări derularea contractului, asigurând conformarea cu detaliile cerinţelor 

tehnice şi a ofertei depuse. 

 

A7.Raportarea activităţii 

La finalul contractului de prestare, prestatorul va întocmi un raport de activitate care va preda 

modul în care a fost respectat contractul, respectarea calendarului de activităţi, etc. 

 

3. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR 

Durata de prestare a serviciilor începe din momentul semnării contractului de către achizitor şi 

operatorul economic declarat câştigător în urma procedurii de atribuire şi se derulează pe parcursul a 22 

de luni, cu posibilitatea modificării cu acte adiţionale a duratei contractului, dacă este cazul. 

  

              Se aprobă,                                                                                                            Întocmit,                                           

Manager de proiect                             Preşedinte Asociaţie EKOTUR               Responsabil Achiziţii 

Dir. prof. dr. Iuliana Ţugui                 Dărăbăneanu Georgeta                             Raluca Giosanu 
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Formular nr. 1 - DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

OPERATOR ECONOMIC 

______________________ 

 (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _________________________________________, 

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

sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu 

in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 337/2006, respectiv în ultimii 5 

ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la 

activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  

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. 

 Data completării ...................... 

 Operator economic , 

 _________________ 

 (semnătura autorizată) 

 

 

 

 



 

Investeşte în oameni! 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007 – 2013 

Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 

Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă” 

Titlul proiectului „PRACTIC - Pregăteşte-te şi Acţionează pentru Cariera Ta” 

Contract POSDRU/109/2.1/G/81451 

 
 

 

 
 

 

15/32 

Formular nr. 2 - DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 

34/2006 

OPERATOR ECONOMIC 

 _____________________ 

  (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

din OUG 34/2006 

Subsemnatul(a).................................................. [denumirea/ numele operatorului economic], în calitate 

de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menţionează procedura] pentru 

atribuirea contractului de achiziţie având ca obiect.............................................................................  

[ denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [zi/luna/an], 

organizată de ................................................ [denumirea autorităţii contractante], declar pe proprie 

răspundere că: 

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

b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 

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

legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată; 

c) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale, şi nu am produs prejudicii autorităţilor 

contractuale; 

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

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

materie profesională. 

e) nu prezentăm informaţii false sau nu prezentăm informaţiile solicitate de către autoritatea 

contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 

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

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

documente doveditoare de care dispunem. 

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)  
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Formular nr. 3 - Declaraţie privind respectarea legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă 

OPERATOR ECONOMIC 

 _____________________ 

  (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAŢIEI DE SECURITATE 

ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

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

......................................., (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria 

răspundere, că pe toată durata de execuţie a lucrării conform graficului fizic şi valoric pentru 

îndeplinirea sarcinilor specifice prezentat în oferta financiară, voi respecta legislaţia de securitate şi 

sănătate în muncă, în vigoare, pentru tot personalul angajat în executarea lucrării. De asemenea, declar 

că am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii la elaborarea ofertei. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de finalizare a lucrării.  

 Data completării ...................... 

 Operator economic , 

 _________________ 

 (semnătura autorizată) 
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Formular nr. 4 – Formular de oferta servicii 

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

(denumirea/numele ofertantului) 

FORMULAR DE OFERTĂ 

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, prestam 

............................................................. (denumirea serviciilor ) pentru suma de 

.................................................... plătibilă după recepţia produselor, (suma în litere şi în cifre, precum şi 

moneda ofertei) în rate lunare/ trimestriale (se elimină opţiunile neaplicabile), 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/serviciile în 

graficul de timp anexat. 

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 cărei 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 _____/_____/_____ 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură), 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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Formular nr. 5 – Model scrisoare de înaintare 

OPERATORUL ECONOMIC 

___________________ 

(denumire / sediu ) 

Înregistrat la sediul achizitorului 

nr._________data___________ora_____ 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către ________________________________ 

(denumirea ACHIZITITORULUI) 

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea 

procedurii de ____________________ (denumire procedură) pentru atribuirea contractului 

_________________________________________ (denumirea contractului de achiziţie publică), 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă 

transmitem alăturat următoarele: 

1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ 

copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

c) mostre, schiţe după caz. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

Data completării ___________ Cu stimă, 

 Operator economic, 

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

 (semnătura autorizată ) 
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Formular nr. 6 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69 din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

Operator economic 

______________________ 

(denumirea/numele) 

 

Declaraţie 

 
Privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

34/2006 

 

Subsemnatul _______________________________ reprezentant legal al ________________ 

_________________________, în calitate de ofertant la procedura de achiziţie ________________ 

(tipul procedurii) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________, cod CPV _________________, la 

data de ______________, organizată de ___________________, declar pe propria răspundere că: 

avem/nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de 

supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 

patrulea inclusiv, sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. A) 

din OUG nr. 34/2006, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante. 

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. 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      

  Operator economic, 

  …………………………. 

  (semnătură autorizată) 
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Formular nr. 7 – Împuternicire 

OFERTANTUL 

……………………. 

(denumire/nume/adresa) 

Către, 

……………........................ 

ÎMPUTERNICIRE 

privind participarea la procedura de achiziţie pentru .............................. 

 

 Noi, ………………………………..............., în calitate de administrator/director/contabil şef al 

………………..……............................................................................ (denumire ofertant) 

împuternicim prin prezenta pe domnul/doamna .......................................………………………., care se 

legitimează cu …………….......................................................................…………. să participe la 

procedura de achiziţie prospectarea pieţei-studiul pieţei, organizată de instituţia dumneavoastră. 

OFERTANT 

…………………………………… 

Semnături autorizate ale ofertantului, ştampilă 
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CONTRACT DE SERVICII 

SERVICII TIPOGRAFICE şi CONEXE 

„PRACTIC - PRegăteşte-te şi Acţionează pentru Cariera Ta” 

numărul de identificare al contractului: Contract POSDRU/109/2.1/G/81451 

Nr._________ Data____________ 

 

Model orientativ, forma finală va fi pregătită pentru semnare după atribuire. 

1. În temeiul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul contract de servicii, 

Între 

Asociatia EKOTUR, adresa Milcov nr. 11, telefon/fax  0232/245778, număr de înmatriculare--, Numar  

de inscriere in Registrul  special al persoanelor fara scop patrimonial 155/A/21.11.2006,  cod fiscal 

19245621, cont (trezorerie, banca)  RO32BRDE240SV01527072400(cont pentru prefinantare), 

RO43BRDE240SV01527822400(cont pentru rambursare) reprezentată prin Darabaneanu Georgeta, 

funcţia-presedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte. 

şi 

................................ (denumirea operatorului economic), adresa .............................., telefon/fax 

................, număr de înmatriculare ........................., cod unic de înregistrare ........................., cod fiscal 

………………, cont (trezorerie, banca) .........................………….., reprezentată prin ...................... 

(denumirea conducătorului), funcţia ..............., în prestator servicii tipografice şi conexe, pe de altă 

parte.  

2. Definiţii 

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

a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

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

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

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d) servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 

e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza în legătură 

cu serviciile prestate conform contractului; 

http://legislatie/intralegis/oficiale/afisp.php?f1=76416&diez1=r30&f2=71663&diez2=&link=1
http://legislatie/intralegis/oficiale/afisp.php?f1=76416&diez1=r31&f2=73596&diez2=&link=1
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f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 

imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 

apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu 

este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 

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

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

3.3 – În prezentul contract, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi 

contrare: cuvintele care desemnează persoane vor include persoane fizice/juridice şi orice organizaţie 

având capacitate juridică. 

3.4 – Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte normative 

subsecvente prin care acestea sunt modificate. 

3.5 – Cu excepţia cazului când se prevede altfel în contract, acesta obligă nu numai la ceea ce este în 

exces prevăzut prin clauzele sale, ci şi la toate urmările pe care legea, obiceiul sau echitatea le dă 

obligaţiei respective, după natura sa. 

CLAUZE OBLIGATORII 

4. Obiectul principal al contractului 

4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii tipografice şi conexe, în cadrul proiectului 

„PRACTIC - Pregăteşte-te şi Acţionează pentru Cariera Ta” numărul de identificare al 

contractului: Contract POSDRU/109/2.1/G/81451, conform caietului de sarcini şi ofertei tehnice 

prezentate, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, 

inclusiv anexele acestuia. 

5. Preţul contractului 

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, 

conform ofertei financiare, este de .............................. lei, la care se adaugă TVA, conform 

prevederilor legale în vigoare, după caz, dacă operatorul economic furnizor este sau nu plătitor de 

TVA. 
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5.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în conformitate cu prevederile art.11. 

5.3 – Preţul prezentului contract este ferm pe toată durata de execuţie a contractului. 

6. Durata contractului 

6.1 – Durata  este de 22 de luni de la data semnării contractului de către ambele părţi cu posibilitatea 

modificării cu acte adiţionale a duratei contractului, dacă este cazul. 

7.Executarea contractului  

7.1 – Executarea contractului începe imediat după semnarea lui de către ambele părţi. 

8. Documentele contractului 

8.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

c) graficul de îndeplinire a contractului. 

9. Obligaţiile principale ale prestatorului 

9.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare la standardele 

şi performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.  

9.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în 

propunerea financiară. Serviciile prestate în baza contractului precum şi orice fază a acestora 

prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul 

convenit de părţi. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 

graficul de îndeplinire a contractului convenit. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului intervin 

circumstanţe, care nu se datorează prestatorului, care îl pun în imposibilitatea de a respecta graficul 

de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. În afara cazului în 

care achizitorul acceptă revizuirea graficului de prestare, pe baza justificărilor furnizate de prestator, 

încheindu-se în acest sens un act adiţional, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 

achizitorului de a pretinde majorări de întârziere. 

9.3 - Prestatorul 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 legătură cu produsele achiziţionate; şi 

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. 

9.4 – Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 

utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
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9.5 – Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele şi orice 

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

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

contract, astfel încât să se asigure derularea eficientă a activităţilor. 

9.6. - Prestatorul se obligă să remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului şi în termenul 

indicat de acesta, orice deficienţă în prestarea serviciilor cauzată de neîndeplinirea obligaţiilor sale 

contractuale. 

9.7. - Prestatorul este obligat să respecte instrucţiunile transmise de către achizitor, ca şi cum acestea 

ar fi parte a contractului însuşi, clauzele prezentului contract fiind aplicabile în integralitate.  

9.8. - Cu excepţia cazurilor în care Comisia Europeană solicită sau agreează altfel, prestatorul este 

obligat să ia măsurile necesare pentru a asigura vizibilitatea adecvată a contribuţiei financiare a 

Uniunii Europene la acest contract.  

9.9. - Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice încălcare a obligaţiilor sale contractuale şi după 

încetarea contractului, pentru perioada prevăzută în acest sens de legislaţia românească aplicabilă.  

9.10. – Toate rapoartele şi documentele precum hărţi, diagrame, desene, specificaţii, planuri, 

statistici, calcule, baze de date, software şi înregistrări suport sau orice materiale achiziţionate, 

compilate sau pregătite de către prestator în executarea acestui contract va fi proprietatea 

achizitorului, în afară de cazul în care prin contract se prevede altfel. Prestatorul se obligă să livreze 

aceste documente, în original, achizitorului după finalizarea contractului şi să nu le utilizeze pentru 

alte scopuri decât cele prevăzute în acest contract, cu excepţia cazului în care achizitorul îl 

autorizează în scris în acest sens. 

9.11. – Orice rezultate sau drepturi legate de aceasta, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte 

drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a 

executării acestui contract, cu excepţia cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente 

contractului, vor fi proprietatea achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum 

consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură. 

9.12. – Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevenţe, gratuităţi sau 

comision în legătură cu orice articol sau proces, aflat sub protecţia drepturilor de autor şi/sau oricărui 

alt drept de proprietate intelectuală şi/sau industrială, utilizat în cadrul sau pentru scopurile acestui 

contract. 

9.13. – Prestatorul va trata toate documentele şi informaţiile primite în legătură cu contractul ca 

având caracter confidenţial şi – cu excepţia cazurilor în care acest lucru este necesar pentru buna 

derulare a contractului şi atingerea obiectivelor acestuia – nu va publica sau dezvălui orice aspecte 

ale prezentului contract şi nu va divulga orice informaţie obţinută de la achizitor fără acordul 

prealabil, în scris, al acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste informaţii şi nu va face referiri la 

acestea în prestarea unor servicii pentru alţii. În cazul în care există divergenţe de opinie între 

prestator şi achizitor cu privire la necesitatea publicării/ dezvăluirii anumitor informaţii în scopul 

derulării contractului, decizia achizitorului în aceste situaţii este finală şi neapelabilă. 
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9.14. – Prestatorul, personalul, sub-contractorii sau agenţii acestuia se obligă să menţină secretul 

profesional pe întreaga durată a acestui contract şi după încetarea acestuia. În acest sens, afară de 

cazul în care achizitorul consimte în scris la aceasta, atât prestatorul, cât şi personalul, sub-

contractorii sau agenţii acestuia nu vor comunica oricărei terţe părţi nici o informaţie confidenţială 

obţinută sau descoperită pe durata contractului şi nu vor face publice nici o informaţie sau 

recomandare formulată în executarea contractului sau ca rezultat al prestării serviciilor. De 

asemenea, prestatorul se obligă să nu utilizeze informaţiile furnizate lui sau obţinute pe parcursul 

derulării contractului şi/sau rezultatele studiilor, testelor şi cercetărilor desfăşurate pe parcursul şi în 

scopul executării acestui contract într-un mod care aduce sau este de natură a cauza prejudicii 

achizitorului. 

9.15. – Conflictul de interese: 

(1) Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situaţie care 

are sau poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract în mod obiectiv şi 

imparţial. Astfel de situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice 

sau naţionale, legăturilor de familie sau emoţionale, or al altor legături sau interese comune. 

Oricare ar fi situaţia, apariţia unui conflict de interese trebuie notificată de către prestator 

imediat achizitorului, în scris. 

(2) prestatorul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situaţie 

care poate da naştere unui conflict de interese. Prestatorul va înlocui, imediat şi fără nici un fel 

de compensaţie din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o 

astfel de situaţie. 

(3) Prestatorul se va abţine de la orice legături şi relaţii, comerciale sau de altă natură, care au 

sau pot avea ca efect compromiterea independenţei sale cea a personalului său. În cazul în care 

prestatorul nu poate menţine această independenţă, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul, 

fără obligaţia notificării formale a prestatorului şi fără a aduce atingere dreptului achizitorului de 

a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situaţii. 

(4) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de prestator în conformitate 

cu prevederile acestui articol sunt adecvate şi de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va 

considera necesar. 

10. Obligaţiile principale ale achizitorului 

10.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

prestate. 

10.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze la fiecare livrare serviciile prestate în termenul convenit, 

potrivit art. 15. 

10.3 – Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea 

facturii de către acesta, în conformitate cu prevederile art.11. 
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11. Modalităţi de plată 

11.1. –Prestatorul va presta servicii tipografice şi conexe în termen de 5 zile calendaristice de la data 

primirii comenzii din partea achizitorului. 

Plăţile se vor face în tranşe, în urma recepţiei parţiale calitative şi cantitative a fiecărui material 

informativ  tipărit realizat.   În cazul în care în aceeaşi perioadă se vor recepţiona mai multe tipuri de 

materiale informative menţionate în ofertă, plata se va face pentru toate materialele recepţionate 

calitativ şi cantitativ în perioada respectivă, în urma unui proces verbal de recepţie. Documentele în 

baza cărora se va face plata sunt: proces verbal de recepţie şi factură fiscală. Plăţile vor fi efectuate 

după emiterea acestor documente pe măsura primirii finanţării în urma depunerii cererii de 

prefinanţare, respectiv a cererilor de rambursare. 

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală de 0.01% din preţul contractului, pentru fiecare zi de întârziere.  

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

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat. 

12.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, 

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

această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. 

În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 

contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

12.4 – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare, adresată 

prestatorului, fără nici o compensaţie, în condiţiile în care achizitorul, din motive temeinice, nu mai 

poate asigura realizarea obiectului contractului. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde 

numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale 

a contractului. 

CLAUZE SPECIFICE 

13. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa  serviciile din contract  conform graficului de 

realizare-livrare cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în 

conformitate cu propunerea sa tehnică. 

 (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 
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cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în 

contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de 

prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 

prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

14. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 

acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 

 

15. Recepţie şi verificări 

15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 

15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 

are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru 

acest scop. 

15.3 – Recepţia calitativă şi cantitativă aferentă fiecăruia dintre serviciile ce constituie obiectul 

contractului, se va perfecta de către achizitor pentru fiecare serviciu prestat în termen de cel mult 5 

zile de la finalizarea acestuia, în conformitate cu prevederile contractuale. 

16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

16.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la  data semnării contractului 

de către ambele părţi, în termen de 5 zile calendaristice de la înregistrarea comenzii. 

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

în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de 

prestare a serviciului. 

16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 

prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul 

convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

 (2) În cazul în care:  

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

alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator,îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei 

de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de 

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

16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta 

are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de 

prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
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16.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 

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

17. Ajustarea preţului contractului 

17.1 – Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract. 

17.2 - Preţul prezentului contract este ferm pe întreaga durată de executare a acestuia. 

18. Încetarea contractului. Pact comisoriu  

(1) Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen, prin executarea, de către ambele părţi, a 

tuturor obligaţiilor ce le revin conform contractului, sau ca urmare a dispariţiei, fără vina nici uneia 

dintre părţi, a unui element esenţial al contractului, astfel cum acesta este definit în legislaţia 

aplicabilă.  

(2) În plus faţă de motivele de încetare a contractului menţionate în prezentul contract, achizitorul are 

dreptul de a considera contractul ca reziliat, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, în cazul 

în care acesta:  

a) intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator 

judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu 

creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;  

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute 

la litera a);  

c) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă 

care a adus atingere eticii şi/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de 

la conduita profesională, dovedite de achizitor prin orice mijloace permise de lege;  

d) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru fraudă, 

corupţie, implicare într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală prin care sunt 

aduse prejudicii intereselor financiare ale Uniunii Europene;  

e) a fost declarat vinovat de încălcarea gravă a obligaţiilor contractuale ca urmare a unei 

alte proceduri de licitaţie sau atribuire de grant, finanţată din bugetul Uniunii Europene;  

f) este afectat de transformări de ordin organizaţional, prin care sunt modificate statutul 

juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu excepţia cazurilor în care astfel de 

modificări sunt acceptate printr-un act adiţional la prezentul contract;  

g) este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care împiedică executarea 

corespunzătoare a prezentului contract; 

h) nu furnizează garanţiile şi/sau asigurările solicitate sau garantul/asigurătorul nu îşi poate 

respecta angajamentele asumate.  

(3) În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 

contract îndeplinită până la data încetării contractului.  
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(4) Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fără a fi necesară punerea în 

întârziere, şi de a pretinde daune – interese în oricare dintre următoarele situaţii: 

a) prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract;  

b) prestatorul refuză sau neglijează să ducă la îndeplinire instrucţiunile emise de către 

achizitor sau solicitarea transmisă de acesta de a remedia orice executare necorespunzătoare 

a obligaţiilor sale contractuale, prin care se afectează prestarea corespunzătoare şi în 

termenele prevăzute a serviciilor.  

(5) Achizitorul poate cere rezilierea contractului dacă: 

a) prestatorul a abandonat contractul; 

b) prestatorul neglijează în mod flagrant şi repetat să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, 

deşi a fost notificat de achizitor; 

c) prestatorul a cesionat obligaţiile asumate prin contract fără să obţină în prealabil acordul 

scris al achizitorului; 

(6) Prestatorul poate cere rezilierea contractului dacă: 

a) achizitorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile care sunt în sarcina sa şi prin aceasta pune pe 

prestator în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 

b) achizitorul notifică prestatorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiilor contractuale. 

(7) Rezilierea contractului pentru motivele menţionate la punctul (9) şi punctul (10) se va notifica în 

scris părţii contractante. 

(8) Achizitorul va avea, până la data întreruperii şi încetării contractului, aceleaşi obligaţii prevăzute 

în contract, inclusiv plata serviciilor prestate şi recepţionate până în acel moment. 

(9) În cazul rezilierii contractului din vina prestatorului, achizitorul va stabili daunele pe care trebuie 

să le suporte prestatorul şi care se vor scădea din obligaţiile de plată pe care achizitorul le are faţă de 

acesta la data întreruperii prestării serviciilor. 

(10) În cazul în care nu se pot aplica prevederile punctului (13) recuperarea daunelor se va face 

conform prevederilor legale în vigoare la acea dată. 

(11) –  1. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul în cel mult 10 zile de la 

apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc: 

a) la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv 

ar fi contrară interesului public; 

b) la imposibilitatea derulării prezentului contract, motivat de apariţia unor conjuncturi 

economice care determină imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale; 

c) la sistarea, sau după caz, rezilierea contractului de finanţare a proiectului, în cadrul căruia se 

realizează prezentul contract. 

 2. – Dreptul de denunţare unilaterală a contractului din partea achizitorului este valabil şi 

pentru situaţia sistării alocării resurselor financiare alocate prin bugetul propriu al ASOCIAŢIEI 

EKOTUR. 
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(12) În cazul prevăzut la punctul (15), prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 

contractului. 

(13) În caz de neexecutare contractul se consideră desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea 

în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă. 

(14) Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe 

judecătoreşti, în cazul în care una din părţi: 

(1) nu-şi exercită una din obligaţiile esenţiale enumerate în prezentul contract; 

(2) este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de faliment 

înainte de începerea executării prezentului contract; 

(3) cesionează drepturile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către 

cealaltă parte, că noua nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului 

contract. 

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 – Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele adiţionale intră în 

vigoare la data semnării acestora de către ultima parte. 

19.3 – Achizitorul are dreptul de a suspenda executarea contractului, în tot sau în parte, în orice 

moment şi de orice manieră consideră necesar, notificând prestatorul în acest sens cu cel puţin 5 zile 

înainte. În cazul în care perioada de suspendare a execuţiei contractului depăşeşte 90 de zile, iar 

suspendarea nu este impusă de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, de către prestator, a 

obligaţiilor ce îi revin, prestatorul are dreptul de a solicita achizitorului reluarea executării în termen 

de maxim 30 de zile. În cazul în care achizitorul nu acceptă acest lucru, prestatorul are dreptul de a 

considera contractul ca reziliat. 

20. Subcontractanţi 

20.1 – Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 

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

achizitorul. 

20.2 – (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 

cu subcontractanţii desemnaţi. 

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

încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
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20.3 (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

parte sa de contract. 

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

îndeplinesc parte lor de contract. 

20.4 – Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 

de contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractantului şi va 

fi notificată achizitorului. 

21. Cesiunea 

21.1 – Prezentul contract nu se cesionează. 

22. Forţa majoră 

22.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

22.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

22.3 - 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. 

22.4 - 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. 

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

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

22.6 - 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 plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

23. Soluţionarea litigiilor 

23.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

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

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, soluţionarea litigiilor va fi făcută de către Curtea 

de Apel Iași. 

  



 

Investeşte în oameni! 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007 – 2013 

Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 

Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă” 

Titlul proiectului „PRACTIC - Pregăteşte-te şi Acţionează pentru Cariera Ta” 

Contract POSDRU/109/2.1/G/81451 

 
 

 

 
 

 

32/32 

24. Legea aplicabilă şi limba care guvernează contractul 

24.1 – Limba care guvernează contractul este limba română. Limba de comunicare între prestator şi 

achizitor este limba română, cu excepţia cazului în care părţile convin în scris, la începutul 

contractului, asupra unei alte limbi de comunicare. 

24.2 – Legea care guvernează acest contract şi în conformitate cu care contractul este interpretat este 

legea română. 

25. Comunicări 

25.1 - (1) Orice comunicare dintre 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. 

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

confirmării în scris a primirii comunicării, în termen de maximum 10 zile de la comunicare 

Părţile au înţeles să încheie astăzi, ……………. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte. 

 

Achizitor, Prestator, 

  

  

Data:  Data: 

Semnătura: 

 

 

 

Semnătura: 

Ştampila: Ştampila: 

 

 

 

 

 

 

 

 


