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DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE 

 pentru contractul 

de servicii ,,Servicii de asistență tehnică pentru identificarea limitelor, a 

proprietarilor de terenuri şi a administratorilor fondurilor forestier şi cinegetic 

din zona ariilor protejate şi servicii achiziție aerofotograme’’ în cadrul „Proiect 

integrat privind elaborarea planurilor de management pentru 3 arii protejate 

din Regiunea 7 Centru” cod SMIS – CSNR 36386 

 

Conține: 

Fişa de date 
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Fișa de date 

 

 

1. Autoritatea contractantă: Asociația Biounivers 

2. Tipul achiziției: servicii 

3. Coduri CPV: CPV 71351810 

4. Procedura aplicată: achiziţie directă 

5. Obiectul achiziției: ,,Servicii de asistență tehnică pentru identificarea limitelor, a 

proprietarilor de terenuri şi a administratorilor fondurilor forestier și cinegetic din zona ariilor 

protejate și servicii achiziție aerofotograme” 

6. Valoarea estimată a achiziției: 50.170 lei (fără TVA) 

 

7. Durata contractului: 4 luni 

 

8. Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 09.04.2012, ora 10,00 

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentația de 

atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai jos nu va fi evaluată de achizitor. 

9. Adresa unde se primesc ofertele: sediul achizitorului din Alba Iulia, Str. Tulnicului  

nr. 7 bl. C2 . sc. A. ap. 9 sau email: biounivers2012@gmail.com 

10. Data deschiderii ofertelor: 09.04.2012, ora 11,00 

11. Documentaţia de atribuire se poate procura de la sediul achizitorului din Alba 

Iulia, Str. Tulnicului nr. 7, bl. C2, sc. A, ap. 9 între orele 09,00 şi 16,00 prin email la adresa 

biounivers2012@gmail.com sau de pe www.asociatiabiounivers.wordpress.com şi 

www.posmediu.ro 

12. Contestații: Se depun la sediul achizitorului din Alba Iulia, Str. Tulnicului nr. 7, bl. C2, 

sc. A, ap. 9 cod poștal  510066, județul Alba, ţara România. 

13. Persoana de contact: Lucian Lup, Manager de proiect tel.  0758248119 

 

Denumirea instanței competente:  

 

Curtea de Apel Alba Iulia 

Adresă: Str. I.C. Brătianu nr. 1, judeţ Alba 

Localitate: Alba Iulia, tara: România 

Telefon: 0258/810289 ; 0258/ 810293 

Fax: 0258/810286 

 

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului de 

servicii: ,, Servicii de asistență tehnică pentru identificarea limitelor, a proprietarilor de 

terenuri şi a administratorilor fondurilor forestier și cinegetic din zona ariilor protejate 

și servicii achiziție aerofotograme”.  

 

Caietul de sarcini conţine descrierea principalelor activități care fac obiectul contractului de 

servicii, precum şi indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât 
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potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile 

achizitorului. 
 

Caiet de sarcini 
 

Contract de servicii: ,,Servicii de asistență tehnică pentru identificarea limitelor, a 

proprietarilor de terenuri şi a administratorilor fondurilor forestier și cinegetic din zona 

ariilor protejate și servicii achiziție aerofotograme” 

 

Denumirea activităților: Servicii de asistență tehnică pentru identificarea limitelor, a 

proprietarilor de terenuri şi a administratorilor fondurilor forestier și cinegetic din zona ariilor 

protejate și servicii achiziție aerofotograme. 

 

Sursa de finanțare: ,,Proiect integrat privind elaborarea planurilor de management pentru 3 

arii protejate din Regiunea 7 Centru” SMIS-CSNR 36386 este co-finanțat din Fondul 

European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operaţional Sectorial 

„Mediu” și de Guvernul României. 

 

  

Obiectul contractului este achiziționarea următoarelor servicii: 

 

 

 

1. Stabilirea și materializarea în teren a limitelor ariilor protejate: 

 

 

Activitate 

cod: A1.1 

Indicato

r 

Valoare 

estimat

ă (lei 

fără 

TVA) 

Loc de 

desfășurare 

Detalii activitate Livrabile 

Măsurători 

topografice 

1 6.210 SCI Pădurea 

de stejar 

pufos de la 

Mirăslău 

(56 ha- jud 

Alba) 

Realizarea măsurătorilor topo – 

cadastrale de specialitate trasarea si 

materializarea in teren a punctelor 

de frângere pe contururile date. 

1 set de 

măsurători 

topografice 

care să 

identifice 

limitele 

ariilor 

protejate. 

Măsurători 

topografice 

1 10.580 SCI 

Muntele 

Vulcan 

(100 ha-

jud 

Hunedoara

) 

Realizarea măsurătorilor topo – 

cadastrale de specialitate trasarea si 

materializarea in teren a punctelor 

de frângere pe contururile date. 

1 set de 

măsurători 

topografice 

care să 

identifice 

limitele 

ariilor 

protejate. 

Măsurători 

topografice 

1 10.580 SCI 

Pădurea de 

stejar 

pufos de la 

Petiş 

(92 ha – 

jud Sibiu) 

Realizarea măsurătorilor topo – 

cadastrale de specialitate trasarea si 

materializarea in teren a punctelor 

de frângere pe contururile date. 

1 set de 

măsurători 

topografice 

care să 

identifice 

limitele ariilor 

protejate. 



 

Achiziție şi 

amplasare 

borne, 

marcaje 

18 

borne 

18 

marcaje 

1.800 SCI Pădurea 

de stejar 

pufos de la 

Mirăslău 

 

Vor fi achiziționate borne standard, 

omologate la nivel național, din 

material polimeric, rezistent, care 

au o parte supraterană, 

identificabilă și o parte martor, din 

metal, care va fi îngropată în sol. 

Fiecare bornă va fi numerotată. 

Amplasarea următoarelor elemente 

vizuale: 

- 10 borne amplasate pe distanța de 

1,5 km (aprox. la 150 m una de 

celaltă) – pentru delimitarea ariei 

protejate din zona de pășune/fânaț 

(unde nu există elemente naturale 

ci doar pajiștea). Bornele se vor 

amplasa la principalele puncte de 

inflexiune a conturului ariei.  

- 8 borne amplasate la 

intrarea/ieșirea celor 4 drumuri 

forestiere/vicinale care tranzitează 

aria protejată 

- 18 marcaje pe arbori (cîte unul la 

100 m-150m) pe distanța de aprox. 

2 km, în zona în care aria protejată 

se învecinează cu un arboret. 

Marcajele pe arbori/elemente 

naturale vor fi stilizate conform 

semnelor convenționale pentru arii 

protejate (patrat roșu într-un pătrat 

alb) și vor avea dimensiuni 

standard. 

1 plan cu 

amplasamentul 

bornelor și 

marcajele 

efectuate. 

Achiziție şi 

amplasare 

borne, 

marcaje 

38 

borne 

38 

marcaje 

3.800 SCI 

Muntele 

Vulcan 

Vor fi achiziționate borne standard, 

omologate la nivel național, din 

material polimeric, rezistent, care 

au o parte supraterană, 

identificabilă și o parte martor, din 

metal, care va fi îngropată în sol. 

Fiecare bornă va fi numerotată. 

Amplasarea următoarelor elemente 

vizuale: 

- 30 borne amplasate pe distanța de 

aprox. 3 km (aprox. la 100 m una 

de celaltă) – pentru delimitarea 

ariei protejate din zona de 

pășune/fânaț (unde nu există 

elemente naturale ci doar pajiștea). 

Bornele se vor amplasa la 

principalele puncte de inflexiune a 

conturului ariei. Este necesară 

amplasarea bornelor la aprox. 100 

m una de cealaltă întrucât conturul 

ariei în zona respectivă este foarte 

neregulat – cu multe puncte de 

inflexiune, aici existând foarte 

multe fânațe și proprietari de teren 

pe suprafețe mici 

- 8 borne amplasate la 

intrarea/ieșirea celor 4 drumuri 

forestiere și vicinale care 

tranzitează aria protejată 

1 plan cu 

amplasamentul 

bornelor și 

marcajele 

efectuate. 



 
- 38 marcaje pe arbori (cîte unul la 

100-150 m) pe distanța de aprox. 5 

km, în zona în care aria protejată se 

învecinează cu un arboret și cu 

enclave din fond forestier. 

Marcajele pe arbori/elemente 

naturale vor fi stilizate conform 

semnelor convenționale pentru arii 

protejate (patrat roșu într-un pătrat 

alb) și vor avea dimensiuni 

standard. 

Achiziție şi 

amplasare 

borne, 

marcaje 

44 

borne 

44 

marcaje 

4.400 SCI 

Pădurea de 

stejar 

pufos de la 

Petiş 

 

Vor fi achiziționate borne standard, 

omologate la nivel național, din 

material polimeric, rezistent, care 

au o parte supraterană, 

identificabilă și o parte martor, din 

metal, care va fi îngropată în sol. 

Fiecare bornă va fi numerotată. 

Amplasarea următoarelor elemente 

vizuale: 

- 40 borne amplasate pe distanța de 

4 km (aprox. la 100 m una de 

celaltă) – pentru delimitarea ariei 

protejate din zona de pășune/fânaț 

(unde nu există elemente naturale 

ci doar pajiștea). Bornele se vor 

amplasa la principalele puncte de 

inflexiune a conturului ariei. Este 

necesară amplasarea bornelor la 

aprox. 100 m una de cealaltă 

întrucât conturul ariei în zona 

respectivă este foarte neregulat – cu 

multe puncte de inflexiune, aici 

existând foarte multe fânațe și 

proprietari de teren pe suprafețe 

mici 

- 4 borne amplasate la 

intrarea/ieșirea celor 2 drumuri 

forestiere/vicinale care tranzitează 

aria protejată 

- 44 marcaje pe arbori/elemente 

naturale (câte unul la 100 m – 

150m) pe distanța de aprox. 5 km, 

în zona în care aria protejată se 

învecinează cu un arboret și cu 

enclave din fond forestier. 

Marcajele pe arbori/elemente 

naturale vor fi stilizate conform 

semnelor convenționale pentru arii 

protejate (patrat roșu într-un pătrat 

alb) și vor avea dimensiuni 

standard. 

1 plan cu 

amplasamentul 

bornelor și 

marcajele 

efectuate. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Identificarea proprietarilor de teren și a administratorilor fondului forestier și 

cinegetic din zona ariilor protejate 

 

Activitate 

cod: A 1.2 

Indicator Valoare 

estimată 

(lei fără 

TVA) 

Loc de 

desfășurare 
Detalii activitate Livrabile 

Realizare 

Bază de 

date cu 

proprietari 

și categorii 

de folosință 

a terenurilor 

1 

 

2.500 SCI Pădurea de 

stejar pufos de la 

Mirăslău 

 

Activitatea presupune 

identificarea și realizarea 

unei baze de date cu 

proprietarii terenurilor și 

categoria de folosință a 

terenurilor din interiorul 

ariilor protejate. Proprietarii 

vor fi identificați pe baza 

evidențelor de la registrul de 

cadastru, registrul agricol 

din evidențele primăriilor. 

Administratorii fondului 

forestier și gestionarul 

fondului cinegetic vor fi 

identificați pe baza 

documentației existente la 

nivelul Direcțiilor Silvice, 

AJVPS, APM, etc.  

 

1 bază de 

date cu 

proprietari 

și categorii 

de folosință 

a 

terenurilor. 

1 5.000 SCI Muntele 

Vulcan 

1 bază de 

date cu 

proprietari 

și categorii 

de folosință 

a 

terenurilor. 

1 5.000 SCI Pădurea de 

stejar pufos de la 

Petiş 

 

1 bază de 

date cu 

proprietari 

și categorii 

de folosință 

a 

terenurilor. 

 

 
 

3. Achiziția de aerofotograme 

 

Activitate 

cod: A. 2.1 

Indicat

or 

Valoare 

estimată 

(lei fără 

TVA) 

Loc de 

desfășurare 
Detalii activitate Livrabile 

Achiziția de 

aerofotogra

me pentru 

fiecare arie 

protejată în 

parte. 

3  300 SCI Pădurea 

de stejar pufos 

de la Mirăslău 

SCI Muntele 

Vulcan 

SCI Pădurea 

de stejar 

pufos de la 

Petiş 

 

aerofotografii achiziționate - 3 x 

1km² 
Aerofotogramele vor fi livrate pe 

hârtie și în format electronic, 

compatibil cu softul GIS, respectiv 

ortofotoplanuri, scara 1:5000. 

3 

aerofotogram

e, câte una 

SCI Pădurea 

de stejar 

pufos de la 

Mirăslău, 

SCI Muntele 

Vulcan, 

SCI Pădurea 

de stejar 

pufos de la 

Petiș. 

 



 

 

Graficul de predare a livrabilelor contractului: 

 

Etapa 1 până la data de 25.04.2012 

 

- 1 set de măsurători topografice care să identifice limitele ariilor protejate pentru SCI  

Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău (activitatea A 1.1) 

- 1 set de măsurători topografice care să identifice limitele ariilor protejate pentru SCI 

Pădurea de stejar pufos de la Petiş (activitatea A 1.1) 

- 1 plan cu amplasamentul bornelor și marcajele efectuate pentru SCI Mirăslău (activitatea  

A 1.1) 

- 1 plan cu amplasamentul bornelor și marcajele efectuate pentru SCI Pădurea de stejar pufos 

de la Petiş (activitatea A 1.1) 

- 3 aerofotograme, câte una pentru  SCI Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău, SCI Muntele 

Vulcan, SCI Pădurea de stejar pufos de la Petiş (activitatea A 2.1) 

 

 

Etapa 2 până la data de 10.07.2012 

 

- 1 set de măsurători topografice care să identifice limitele ariilor protejate pentru SCI 

Muntele Vulcan (activitatea A 1.1) 

- 1 plan cu amplasamentul bornelor și marcajele efectuate pentru SCI Muntele Vulcan 

(activitatea A 1.1) 

- 3 baze de date cu proprietari și categorii de folosință a terenurilor câte una pentru SCI 

Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău, SCI Muntele Vulcan, SCI Pădurea de stejar pufos 

de la Petiş 

 

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare este: prețul cel mai 

scăzut cu respectarea condițiilor din caietul de sarcini. 

 

Oferta: 

 

Propunerea financiară va fi exprimată in Lei fără TVA, defalcată pentru fiecare activitate și 

pentru fiecare etapă conform graficului de predare a livrabilelor. Suma aferentă TVA-ului va 

fi explicată separat.  

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să fie posibilă identificarea cu uşurinţă a 

corespondenţei cu specificaţiile tehnice din Caietul de sarcini. 

Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în secţiunea formulare (Formular 3) 

 

Oferta trebuie sa fie însoțita de scrisoare de înaintare. 

 

Perioada minima de valabilitate a ofertei: 30 zile 

 

Limba de redactare a ofertei: limba romana 

 

Oferta trebuie însoțita de următoarele documente: 

 

 

1. Declaraţie privind eligibilitatea  - Formular 1 - încadrarea în situaţia prevăzută la    

art. 180 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din 

procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 

 

2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 – 

Formular 2 - Încadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă 



 
nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului 

de achiziţie. 
 

3. Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în 

xerocopie/echivalent 

 

      Președinte,                                                       Manager proiect, 

Kinga Muncuş – Nagy                                                           Lucian Lup             

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Formular 1   

SC .............SRL 
                             

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

    

Subsemnatul ......................., reprezentant împuternicit al ............................ cu sediul in 

......................................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura si sub 

sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu mă aflu in situația prevăzuta la art. 180 din 

Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu 

modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin 

hotărâre definitiva a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activitati ale unei organizații 

criminale, pentru corupție, frauda si/sau spălare de bani. 

   Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înțeleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declarațiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

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

 

 

 

Operator economic, 

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

(semnătura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Formular 2   

Operator economic 
SC .......................... SRL 
 

DECLARATIE  

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

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului 

economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, 

la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie 

având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., 

la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe 

propria răspundere că: 

1. nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 

judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu 

creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

1. nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la 

lit. a); 

a. mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 

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

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

a. în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii 

beneficiarilor; 

a. 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. 

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

înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formular 3 
 

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

(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, să prestăm serviciile conform anexei (se va atașa anexa cu descrierea serviciilor) 

pentru suma de .................................................... plătibilă după prestarea serviciilor, la care se 

adaugă TVA în valoare de .......................................................  

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 

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. Până la încheierea şi semnarea contractului de servicii aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 

5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contract de servicii 
nr.______________data_______________ 

 

 

 
1. Părţile contractante 

În conformitate cu legislația în vigoare s-a încheiat prezentul contract de prestare de 

servicii,  
 

între 
 
Asociaţia Biounivers, cu sediul în Vălişoara, Str. Principală nr. 3 A, cod poştal 517393, 

judeţul Alba, tel nr. 0258/76.82.74, fax 0358/81.56.30,  cod fiscal 25488269, cont bancar 

deschis la B.C.R. Alba Iulia, Agenția Cetate, cod IBAN: RO15RNCB0014109125260001, 

reprezentat legal prin doamna Kinga Muncuş – Nagy, în funcţia de preşedinte,   în calitate de 

achizitor,  pe de o parte, 
 

şi  
 
…….............................................……………......................denumirea operatorului 

economic adresă .........................................telefon/fax  
.....................număr de înmatriculare ..........................................cod fiscal 

...................................cont (trezorerie, 

bancă)..........................................................................reprezentată prin 

.............................................................(denumirea conducătorului), 

funcţia............................................... în calitate de prestator, 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 - activităţi a căror prestare face obiect al 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 

aferent serviciilor prestate conform contractului; 
f)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; 
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

h) proiect - ,,Proiect integrat privind elaborarea planurilor de management pentru 3 arii 

protejate din Regiunea 7 Centru” cod SMIS – CSNR 36386 
 

 

 

 



 

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. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de asistență tehnică pentru identificarea 

limitelor, a proprietarilor de terenuri şi a administratorilor fondurilor forestier și cinegetic din 

zona ariilor protejate și servicii achiziție aerofotograme, în perioada/perioadele convenite şi în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 

contractului de servicii ,,Servicii de asistență tehnică pentru identificarea limitelor, a 

proprietarilor de terenuri şi a administratorilor fondurilor forestier și cinegetic din zona 

ariilor protejate și servicii achiziție aerofotograme’’.                                              
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, 

plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei, din care 

T.V.A. ................ lei. 

 
5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de 4 luni, adică de la............................................până la 

………............... 
 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului în ordinea importanței lor sunt: 

a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
c) graficul de îndeplinire a contractului; 
d) graficul de plăţi; 

 
7. Obligaţiile principale ale prestatorului 
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în 

perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate 

în propunerea tehnică, anexă la contract.  
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare 

prezentat în propunerea tehnică. 
7.4 - 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 serviciile prestate, 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. 

7.5 - Prestatorul va însoți factura de o aplicație de plată cu documentele suport (livrabile) 

descrise în Caietul de sarcini, pentru fiecare etapă de  realizare a contractului. 
7.6 - Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele 

umane,materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de nature provizorie, 

fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora 

este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

 

 



 

7.7 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu 

graficul de prestare convenit. Totodata, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor 

și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit, pe toată durata 

contractului. 
 
8. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

prestate.  
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 de zile de la 

emiterea facturii de către acesta.  
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 

prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce 

achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp 

posibil. 
 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1 - 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 0,1 % din preţul contractului pentru 

fiecare zi de întârziere. 
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 

o cotă procentuală de 0,1 % din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere. 
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 prestatorului, 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 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. 
9.5- Intrucât serviciile care fac obiectul prezentului contract sunt achiziționate în cadrul 

proiectului „Proiect integrat privind elaborarea planurilor de management pentru 3 arii 

protejate din Regiunea 7 Centru” cod SMIS – CSNR 36386 finanțat prin Fondul European de 

Dezvoltare Regională, POS MEDIU, Axa prioritară 4, prestatorul trebuie să respecte 

termenele prevăzute în graficul de prestare precum  și caracteristicile din propunerea tehnică 

și din caietul de sarcini. In cazul în care neîndeplinirea acestor condiții duce la pierderea 

finanțării nerambursabile furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul cu valoarea 

finanțării nerambursabile aferente prezentului contract. 
 

 
Clauze specifice 

 
10. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
10.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract 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, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

 



 

10.2 - 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. 
 
11. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
11.1 - 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 pentru 

îndeplinirea contractului. 
 
12. Recepţie şi verificări  
12.1 - 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.  
12.2 - Verificările pot fi efectuate de către achizitor prin membrii desemnați ai Unității de 

Implementare a Proiectului. 
12.3- Achizitorul trebuie să aprobe produsele rezultat al prestării serviciilor, rapoartele de 

activitate sau alte documente incluse în aplicația de plată în termen de 3 zile de la primirea 

lor. In cazul în care achizitorul nu aprobă aceste documente datorită identificării unor 

neconcordanțe, prestatorul este obligat ca în termen de 3 zile de la sesizare să clarifice și să 

corecteze eventualele neconcordanțe. 
 
13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt 

posibil de la data semnării prezentului contract. 
13.2 - (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 semnării contractului. 
(2) În cazul în care: 

i. orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 

ii. 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 dacă se prelungește durata contractului.  

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

acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.  
13.4 Modificarea duratei contractului sau a prețului contractului se face cu acordul părţilor, 

prin act adiţional. Orice alte modificări se fac prin ordin administrativ emis de achizitor cu 

acordul părţilor. 
13.5 - 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.  
 
14. Ajustarea preţului contractului 
14.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 

declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
14.2 -   Preţul contractului nu se ajustează în sensul creșterii acestuia. 
 
15. Forţa majoră 
15.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
15.2 - Forţa majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
15.3 - 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. 

 



 

15.4 - 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. 

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

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
15.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca 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 pretindă celeilalte daune-interese. 
 
16. Soluţionarea litigiilor 
16.1 - 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. 
16.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul 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.  
 
17. Limba care guvernează contractul 
17.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
18. Comunicări 
18.1 - (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. 
18.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării primirii comunicării. 
 
19. Legea aplicabilă contractului 
19.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Părţile au înțeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  
(se precizează data semnării de către părţi).   
 
 Achizitor,               Prestator, 

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

(semnătură autorizată)      (semnătură autorizată)

 L.S.           L.S. 
 


