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Fișa de date 

 

 

1. Autoritatea contractantă: Asociația Biounivers 

2. Tipul achiziției: furnizare 

3. Coduri CPV: 39300000-5 

4. Procedura aplicată: achiziţie directă 

5. Obiectul achiziției: achiziţia de echipamente şi instrumentarul necesar în vederea 
monitorizării stării de conservare a specilor și habitatelor 

 6. Valoarea estimată a achiziției: 79.364,33 lei fără TVA 

7. Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): 21.06.2012, ora 10,00 

Orice oferta primita după termenul limita de depunere a ofertelor stabilit în documentația 
pentru ofertanți sau la o alta adresa decât cea indicata mai jos nu va fi evaluată de achizitor. 

8. 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 

9. Data deschiderii ofertelor: 21.06.2012, ora 11,00 

10. 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 
biounivers2009@gmail.com sau de pe www.asociatiabiounivers.wordpress.com şi 
www.posmediu.ro 
 
11. 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. 

12. 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 
furnizare: ,,Achiziție echipamente monitorizare’’.  
 
Caietul de sarcini conţine descrierea principalelor produse care fac obiectul contractului de 
furnizare, precum si indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât 
potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile 
achizitorului. 

mailto:biounivers2009@gmail.com
mailto:biounivers2009@gmail.com
mailto:biounivers2009@gmail.com
mailto:biounivers2009@gmail.com
mailto:biounivers2009@gmail.com
http://www.asociatiabiounivers.wordpress.com/
http://www.asociatiabiounivers.wordpress.com/
http://www.asociatiabiounivers.wordpress.com/
http://www.asociatiabiounivers.wordpress.com/
http://www.asociatiabiounivers.wordpress.com/
http://www.asociatiabiounivers.wordpress.com/
http://www.asociatiabiounivers.wordpress.com/
http://www.asociatiabiounivers.wordpress.com/
http://www.posmediu.ro/
http://www.posmediu.ro/
http://www.posmediu.ro/
http://www.posmediu.ro/
http://www.posmediu.ro/
http://www.posmediu.ro/
http://www.posmediu.ro/


 

Caietul de sarcini 
 
Propunerea  tehnică 
 
 
Caracteristicile  tehnice minime obligatorii ale produselor care fac obiectul contractului 
precum și etapele de livrare: 
 
Etapa I 
Livrare până la data de: 29.06.2012 
Valoare estimată: 8.364,33 lei fără TVA  
 

Nr. 
Buc Produs 

Caracteristici minime obligatorii: 

Valoare 
estimată 
Lei fără 
TVA 

1 GPS și 
accesorii 

Suportă card de memorie (preferabil microSD), 
rezistent la apa,cameră foto, busolă, altimetru, 
conexiune USB la calculator, suportă hărți realizate 
de către utilizator, suporta antenă externă, funcții de 
calcul a suprafeței, precizie sub  6 m, înregistrează 
tracks și waypoints (minim 200 tracks), suportă 
WAAS. Inclusiv soft aferent  cu  funcționalități GIS 
si GPS avansate pentru a colecta, edita și afișa 
informatția geografică eficient și cu rapiditate. 
Accesorii: antenă externă, cablu pentru antena 
externă inclusiv adaptor. 

8.364,33 

 
 
Etapa II 
Livrare până la data de: 15.07.2012 
Valoare estimată: 24.000 lei fără TVA 
 
Nr. 
Buc 

Produs Caracteristici minime obligatorii: Valoare 
estimată 
Lei fără 
TVA 

1 Plasă ornitologică Dimensiune ochiuri: 20 -  30 mm  în 75 denier. 
Dimensiune plasă: 2,6 m x 6 m, inclusiv stâlpi de 
susținere. 

550 

    1 Fileu entomologic Fileu entomologic diametru minim 45 cm, cu mâner 
extensibil. 

150 

2 Capcane 
luminoase pentru 
insecte terestre  

Capcane luminoase pentru insecte terestre cu 
acumulator și încărcător. 

2.400 

4 Lupe de teren Lupe de teren putere, mărire minim 8x. 600 

5 Cutii de colectare 
probe biologice  

 

Cutie cu capac colectare probe biologice dimensiuni 
minime 30 ml, diametru 25 mm. 

500 

20 Capcane tip Capcane tip ,,Barber’’ 1.000 



 
,,Barber’’ 

1 Cort de camuflaj 
pentru observații 

Cort camuflaj pentru 2 persoane cu 2 ferestre pentru 
observații. 

1.500 

1 Binoclu cu putere 
mare de mărire 

Diametru lentile: 100 mm,  putere de mărire 40 x, 
trepied inclus. 

4.000 

1 Lunetă 
ornitologică 

Diametru lentile: 100 mm. Design optic refractor 
apocromat, straturi antireflex        multicoated. 
Distanța focală  540 mm, raport focal  f/5.4, mărire 
de la 20 x, rezistent la apă. Accesorii: adaptor pentru 
trepied și husă de transport.  

9.000 

10 Marcatori colorați Marcatori colorați. 100 

4 Lanterne 
reîncărcabile și 
reflecoare 

2 buc x Lanternă reîncarcabila (reflector): minim 
1.900.000 candeli; raza mare de actiune, minim 
900m cu acumulatori incluși. 
2 buc x Lanternă Frontală 14 Leduri și bec halogen, 
raza de acțiune de minim 70m cu acumulatori 
incluși. 

2.400 

2 Fileu acvatic 
pentru amfibieni 

Plasă cu ochi de 1 mm la un sac de 250 mm cu 
mâner de lemn de 2m. 

1.000 

1 Microscop de 
teren 

Microscop de teren, putere marire x20 - x100. 800 

 
 
Etapa III 
Livrare până la data de: 15.09.2012 
Valoare estimată: 47.000 lei fără TVA 
 

Nr. 
Buc Produs 

Caracteristici minime obligatorii: 

Valoare 
estimată 
Lei fără 
TVA 

1 

Aparat foto 
digital (DSLR) 
profesional full 
frame cu 
accesorii.  

 

Aparat foto DSLR: CMOS full frame (doar body), 
rezoluție efectivă minim 20 megapixeli, senzor 
CMOS 36x24 mm, format fișiere RAW, Jpeg. Viteze 
obturator 30 - 1/8000 sec, înregistrare video rezoluție 
1920x1080, înregistrare audio, mirror lockup. Vizor 
optic, display LCD 3.0'', usb 2.0. 
Accesorii: acumulator de rezervă, card memorie 
32GB viteză 400x.  
Trepied cu coloana verticala rabatabila fără 
demontare, iar capul trebuie să confere 
manevrabilitate și siguranță. Suportă sarcini de 
minim 4 kg. In caz de fixare incompleta trebuie să 
existe un mecanism cu arc pentru siguranța camerelor 
cu obiective grele; inclusiv husă pentru trepied. 
Telecomandă: accesoriu pentru declanșarea 
aparatului foto de la distanță sau în cazul fotografiei 
macro pentru a nu misca aparatul cu mâna la 

15.000 



 
declanșare. 
Kit de curățare pentru filtre, obiective, camere foto, 
medii stocare. 
Blitz E -TTL cu talpă metalică: numar director: 40 la 
50mm si 50 la 105mm, auto f/stop-uri: full TTL la 
toate deschiderile diafragmei. Posibilitatea reglării 
puterii de descărcare: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 
1/64 si 1/128.  Zoom: 24-105mm (auto-zoom cu 
ajustare automata pentru senzori de diferite 
dimensiuni). Timp de reîncărcare minim: 8 secunde 
în modul normal, și 4 secunde în modul rapid.  
Inclusiv set acumulatori mimin 2700 mAh cu 
încărcător. 
Husă (geantă transport): destinat transportului 
DSLR, obiective, filtre. Dublat cu spuma 
poliuretanica de mare densitate.Fermoare rezistente 
special proiectate. 
Pereti despărțitori interni amovibili. Buzunar frontal 
extern pentru PDA,CD,baterii etc. Sistem rapid de 
prindere a trepiedului. 

    1 
Obiectiv telefoto 
focală lungă (300 
mm) și accesorii 

Obiectiv distanta focala: 120-300mm, diafragma 
maximă: f/2.8,  diafragma minimă: f/22, număr 
lamele diafragmă: 9. Constructie: 23 elemente în 18 
grupuri, distanța minimă de focalizare: 150-250cm, 
unghi vizual: 20.4-8.2, raport de magnificare: 
1:8.1,filet filtru: 105, stabilizator imagine, motor 
ultrasonic, montura: compatibilă cu aparatul foto 
DSLR. 
Accesorii: teleconvertor factor marire: 2x, 
constructie: 6 elemente în 5 grupuri, pierdere lumină: 
2 stopuri. 
Filtru UV cu acoperire super multi-strat pentru a 
reduce defectele flare / ghosting. 
Monopied foto profesional format din 4 sectiuni, 
lungime (închis) max: 55 cm înălțime minimă: 50 
cm, înălțime maximă: 155 cm, material: aluminiu. 

20.000 

3 

Seturi 
echipamente de 
teren 

 

3 sezoane: 
Jachetă ușoară și confortabilă concepută să ofere 
protecție optimă în zonele montane, din material 
gore-tex. 
Polar din material polartec thermal pro. 
Tricou material de bumbac. 
Încălțăminte material  gore-tex, talpă vibram 
flexibila, ideal pentru hiking. 
Pantaloni de outdoor,  anti ploaie și vânt, foarte 
rezistenți, practici și confortabili care pot fi purtați 
atât ca pantaloni scurți cât și ca pantaloni lungi. 
Pelerină de ploaie, 100% impermeabilă, având 
cusăturile vulcanizate. 
Iarnă:  
Jachetă adecvată sezonului de iarnă. 
Polar gros adecvat sezonului de iarnă. 
Pulover (bluza de polar) adecvată sezonului de iarnă. 
Încălțăminte de iarnă piele/gore-tex, talpă vibram. 
Pantaloni de iarnă cu parazăpezi interioare. 

12.000 



 
Mănuși pentru sezonul de iarnă. 
Căciulă adecvătă sezonului de iarnă. 

 
 
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare este: prețul total ofertat 
cel mai scăzut cu respectarea condițiilor minime din caietul de sarcini. 
 
Oferta: 
 
Propunerea financiară va fi exprimată in Lei fără TVA. Suma aferentă TVA-ului va fi 
explicată separat.  
Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să nu depășească valorile estimate și 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 defalcată pe componente și prețuri pentru fiecare produs în parte. 
Oferta trebuie sa fie însoțită 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 publică 

 
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, aprobata 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: 
a. 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; 
a. nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit. a); 

b. 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; 

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

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 furnizăm produsele conform anexei (se va atașa anexa cu descrierea 
produselor) pentru suma de .................................................... plătibilă după recepţia 
produselor, cu execepția avansului, la care se adaugă TVA în valoare de 
.......................................................  
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm 
produsele 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 furnizare 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 furnizare  
nr.______________data_______________ 

 
 

 1. Părţile contractante 
În conformitate cu legislația în vigoare s-a încheiat prezentul contract de furnizare de 

produse,  
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 furnizor, pe de altă parte. 
 

2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze 
achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea 
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică 
în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate 
atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a 
componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin 
caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea 
produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului; 
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – 
Camera Internaţională de Comerţ (CIC); 
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, 
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se 
datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 



 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face 
extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
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 contractului  
4.1. - Furnizorul se obligă să  furnizeze şi, după caz, să instaleze/monteze echipamentele şi 
instrumentarul necesar în vederea monitorizării stării de conservare a specilor și 
habitatelor, în perioadele  convenite conform graficului de îndeplinire a contractului şi în 
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
 
5. Prețul contractului  
5.1 - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de furnizare a produselor ,,Achiziție echipamente monitorizare’’ conform 
ofertei.             
5.2. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate, 
plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei, la care se 
adaugă T.V.A. ................ lei. 
 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului contract este de 4 luni, adică de la............................................până la 
………............... 
 
7. Documentele contractului 
7.1 - Documentele contractului sunt: 

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

8. Obligaţiile principale ale furnizorului 
8.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz, să 
instaleze, produsele definite în prezentul contract. 
8.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele 
prezentate în propunerea tehnică.  
8.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin graficul 
de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract. 
8.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i. reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în 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. 

8.5 - Furnizorul va însoți factura de un certificat de plată. 



 
8.6 - Furnizorul va livra produsele la sediul Unității de Implementare a Proiectului „Proiect 
integrat privind elaborarea planurilor de management pentru 3 arii protejate din Regiunea 7 
Centru” cod SMIS – CSNR 36386, din Alba Iulia, str. Tulnicului, nr. 7, bloc C2A, ap. 9. 
 

9. Obligaţiile principale ale achizitorului 
9.1 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul 
convenit în prezentul contract. 
9.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 
9.3 - Achizitorul se obligă sa plătească preţul produselor către furnizor conform graficului de 
plăți, după livrarea produselor care fac obiectul contractului, în termen de maxim 30 de zile de 
la emiterea facturii de către acesta. 
9.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce 
achizitorul onorează obligațiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp 
posibil. 
 

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, 
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. 
10.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 14 zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o 
sumă echivalentă cu o cotă procentuală .0,1 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de 
întârziere. 
10.3 - 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. 
10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare 
scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 
condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului. 
10.5. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul la apariția unor 
circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului ori în cazul în care 
contractul nu primeşte avizul AM POS Mediu. 
10.6. Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinită până la denunţarea unilaterală a contractului. 
 

Clauze specifice 
 

11. Recepţie, inspecţii şi teste 
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru 
a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract. 
11.2 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor 
face la destinaţia finală a produselor conform art. 7.6 din prezentul contract.  
11.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, 
achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are 
obligaţia: 

a) de a înlocui produsele refuzate; sau 



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

specificaţiilor lor tehnice. 
11.4 - Termene: 
Tranșa 1: până la data de 29.06.2012, furnizorul va livra produsele aferente etapei I, conform 
ofertei.  
Tranșa 2: până la data de 15.07.2012, furnizorul va livra produsele aferente etapei II, conform 
ofertei. 
Tranșa 3: până la data de 15.09.2012, furnizorul va livra produsele aferente etapei III, 
conform ofertei. 
 
12. Ambalare şi marcare 
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără 
limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi 
extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării 
în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală. 
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde 
este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de 
manipulare grea în toate punctele de tranzit. 
12.2 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare 
protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului. 
 

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, 
respectând: 

a) datele din graficul de livrare şi 
b) termenul comercial stabilit.  

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele. 
13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se 
face după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat 
al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile clauzelor de recepţie produselor.  
 

14. Perioada de garanţie acordată produselor 
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, 
nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin 
contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu 
excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) 
sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii 
solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare. 
14.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în 
propunerea tehnică.  
 (2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi 
instalarea acestora la destinaţia finală. 
14.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau 
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 
14.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea 
sau de a înlocui produsul în perioada legală, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 
Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o 
nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului.  
14.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada 
legală, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala 



 
furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate 
avea faţă de furnizor prin contract. 
 

15. Ajustarea preţului contractului# 
15.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor 
furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
15.2 - Preţul contractului nu se ajustează în sensul creșterii acestuia. 
              
16. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele 
înscrise în graficul de livrare. 
16.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau 
de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; 
modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul 
părţilor, prin act adiţional. 
16.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
furnizorului. 
 
17. Forţa majoră 
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3 - 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. 
17.4 - 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. 
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
17.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

18. Soluţionarea litigiilor 
18.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului. 
18.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 
să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către 
instanţele judecătoreşti din România. 
  
19. Limba care guvernează contractul 
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
20. Comunicări 
20.1 - (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. 
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail. 
 



 
21. Legea aplicabilă contractului 
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
 

Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  
(se precizează data semnării de către părţi) 
 

Achizitor,       Furnizor,  
 ................................                      ..............................
 (semnătură autorizată)                            (semnătură autorizată) 
 LS       LS 
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