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SECTIUNEA II 

 

CAIET DE SARCINI 

 

1. 1.Achiziţie : Contract de furnizare echipamente IT si pachete software  

la data de 3 iulie 2013 , organizata de CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA 

SIBIU:  

TITLUL PROIECTULUI 

„Titlu Proiect :Formarea profesionala utilizând soluţii informatice-o soluţie pentru reconversia forţei de 

muncă din zona rurală de pe raza judeţului Sibiu” 

POSDRU/110/5.2/G/89601 

 

1. Generalităţi 

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire în vederea participării la 

procedura de achiziţie şi constituie ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de către 

fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară, în condiţiile în care criteriul de atribuire a ofertelor este " 

oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic". 

2. Obiectivul procedurii de achiziţie 

Achiziţia de produse conform descrierii de la pct. 6 din caietul de sarcini, necesare implementării 

proiectului cu titlu „Formarea profesionala utilizând soluţii informatice-o soluţie pentru reconversia 

forţei de muncă din zona rurală de pe raza judeţului Sibiu” 

POSDRU/110/5.2/G/89601 

 

3. Surse de finanţare 

Proiect/program finanţat din fonduri comunitare –POSDRU DIN FONDURI STRUCTURALE - 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN. 
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Proiectul face parte din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenţie 5.2 

„Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvltarea resurselor 

umane si ocuparea fortei de munca. 

Valoarea totală a proiectului este de 2.185.277 lei din care 98% valoare eligibilă a finanţării 

nerambursabila acordata din FSE 85,94%,valoare ligibilă a finanţării nerambursabile acordate din 

Bugetul National 14,06%,contributia eligibila a beneficiarului 2%. 

 
OBIECTIVUL GENERAL avut în vedere în cadrul proiectului strategic vizează: • Creşterea gradului de 

flexibilizare a pieţei muncii şi îmbunătăţirea accesului pe piaţa forţei de muncă prin sprijinirea in 

validarea cunostintelor si competentelor dobandie ca urmare a cursurilor de calificare prin obtinerea 
unor certificate in domeniul studiat a persoanelor inactive în scopul prevenirii şi combaterii 

marginalizării şi excluderii sociale,integrare pe piata muncii a persoanelor domiciliate in mediul rural 
prin identificarea celor mai potrivite directii de calificare in stransa legatura cu evolutia pietei muncii. 
 
OBIECTIVELE SPECIFICE reflectă beneficiile pentru grupul ţintă și urmăresc: 

• Dobândirea de abilităţi şi competenţe de utilizare a noilor tehnologii de comunicaţie şi informaţie, prin 

furnizarea de programe de formare profesională finalizate cu certificate oficiale, recunoscute la nivel 

naţional, astfel ca şomerii şi persoanele inactive care întâmpină greutăţi de acces pe piaţa forţei de 

muncă să devină mai adaptabili la schimbările structurale determinate de implementarea societăţii 

informaţionale şi la competitivitatea pe piaţa muncii;  

• Crearea de egalitate de şanse la oportunităţi de angajare, creşterea flexibilităţii, competitivităţii, 

mobilităţii, nivelului de educaţie, încrederii în sine, motivaţiei şi abilităţii de formare continuă de-a 

lungul vieţii;  

• Instruirea în tehnici de căutare a unui loc de muncă; 

• Dezvoltarea abilităţilor de participare la procese de învăţare continuă. 

4. Procedura achiziţiei publice şi legislaţia aplicată 

ACHIZIŢIE DE PRODUSE - SERVICII:  Instructiunea nr 65 - aplicarea  Ordin 1050/29.10.2012-

privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile  beneficiarilor privati de poiecte finantate din 

instrumente structurale,obiectivul Convergenţă,  

criteriul aplicat:oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic 

5. Depunerea ofertelor  

Oferta va cuprinde următoarele documente: 
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1. Documente de calificare 
2. Ofertă tehnică 

3. Ofertă financiară. 

Oferta incompletă va fi declarată neconformă şi va fi respinsă. 

 
6. Termeni de referință - Cerinţe minimale: 

Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerinţele minimale din Caietul de Sarcini vor fi considerate 

necorespunzătoare. Caracteristicile tehnice şi funcţionale specificate în caietul de sarcini sunt minimale 

şi obligatorii. 

Descrierea produselor  

a) Videoproiector 2 buc./ Ecran proiecţie 2 buc. 

Configuraţia minimă (ofertele care prezintă specificaţii tehnice inferioare vor fi respinse): 

Videoproiector  

Componente: proiector, telecomandă, cabluri de conexiune  

Display Type: Proiector True XGA 1024 × 768  

Stralucire: 2000 lumeni (typical) la CCT de 6500° K prin metoda IEC 

Durata lampă: 3000 ore (mod standard 200 W) sau 4000 ore (mod economic 160 W ) 

Aspect:  4:3 nativ, cu raporturi suportate de 16:9, 16:10 şi 4:5  

Contrast: 2000:1 

Video Format: rezoluţie proiector XGA la aspectul nativ 4:3. Cu scalare, permite formate VGA, 

SVGA, SXGA, QuadVGA, SXGA+ and UXGA. 

Sincronizare: Auto- sincronizarea imaginii (auto tracking, frequency, position adjustment, source 

detect and phase detect) 

Conexiuni Input/Output: Două conectoare HD DB15F – RGB video input de la calculator şi /sau 

ECP via conector VGA  

Conector HD DB15F – video output passthrough of Video Input 1 signal 

4-pin mini-DIN connector – S-video input 

O pereche de mufe audio (RCA, stereo) rezervate pentru utilizare cu S-video 

Conector video compus – RCA-style video input 

O pereche de mufe audio (RCA, stereo) rezervate pentru utilizare cu video compus 
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3.5 mm stereo jack – audio input de la calculator 

3.5 mm stereo jack – audio output pentru conectarea boxelor 

DB9M – serial (RS-232) pentru alimentare şi comunicaţie cu ECP 

RJ-45 – conectare în reţea pentru managementul şi controlul SNMP şi trimiterea alertelor pe e-mail  

Ecran proiecţie 

Dimensiuni:  180x180 cm minim (cu trepied) 

 TERMEN DEGARANŢIE (min.) 5 ani 

 

b) SERVER 1 buc. / SPECIFICAŢIE TEHNICĂ 

Server în configuraţia minimă (ofertele care prezintă specificaţii tehnice inferioare vor fi respinse): 

SUBSISTEM DE BAZĂ  
 

PROCESOR [instalat] 

 Xeon E5-2403 sau echivalent Minim (1.8 GHz 10M 4C 1066MHz) 

MEMORIE  

 [tip memorie activă] RDIMM 4GB (1x4GB) 1333 MHz 

 [ Instalat] 4GB 

 [suportat de sistem] Nu mai putin de  8 GB 

 [Implementare / scalabilitate] Configuraţia oferită va dispune de (min) 2 
sloturi libere 

 

SUBSISTEM DE STOCAJ 

HDD [std. instalat] (min) 1x 1000 GB 3.5" SS SATA 

CD/DVD-ROM [std. instalat] Unitate de scriere DVD SATA  

 

SOFTWARE PREINSTALAT 

SISTEM DE OPERARE Windows® Server 2012  

UTILITARE SISTEM  configuraţia software implicită va include aplicaţii de diagnostic al mediului de 

operare şi a parametrilor de funcţionare ai componentelor hardware 
 mecanisme de restaurare automatizată a configuraţiei software implicite 

(factory defaults), pe baza de “imagine sistem standard” rezidentă pe HDD sau 

livrată pe CD-ROM 
 soluţie software de generare, administrare şi deployment de “imagine sistem 

custom” modulară, care va permite separarea componentelor sistem de 
elementele software de aplicaţie, precum şi tratarea distinctă a driverelor şi, 

respectiv a componentelor independente de configuraţia hardware 
 soluţie software care va implementa funcţii specifice de tip point-in-time back-

up/restore şi care va permite arhivarea locală, la orice moment dat, a 

configuraţiei curente software (O/S, aplicaţii şi utilitare instalate, precum şi date 
utilizator) şi restaurarea la cerere; soluţia va putea utiliza inclusiv „partiţii de 

serviciu‟ pe HDD şi va asigura protecţia arhivelor generate 

FIABILITATE: 

  sursa min 470W 

 sursa neintreruptibila current 
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1. DESIGN/CONSTRUCŢIE 

ROBUSTEŢE   se vor prezenta elementele de design menite să asigure rezistenţă şi 

durabilitatea 

TERMEN DE 

GARANŢIE 

(min.) 3 ani 

 

 

c) STAŢIE DE LUCRU (laptop) 6 buc. / SPECIFICAŢIE TEHNICĂ 

Staţie de lucru, în configuraţia minimă (ofertele care prezintă specificaţii tehnice inferioare vor fi respinse): 

SUBSISTEM DE BAZĂ  

 

PROCESOR [instalat] 

 Intel® CoreTM i5 sau echivalent Minim (3,00 GHz, cache L2 de 6 MB) 

MEMORIE  

 [tip memorie activă] DDR3 – SDRAM 4GB (1x4GB) 1600 MHz 

 [ Instalat / oferit] 4GB 

 [suportat de sistem] Nu mai putin de  8 GB 

DISPLAY 15"  

 

SUBSISTEM DE STOCAJ 

HDD [std. instalat] (min) 1x 500 GB SATA 

CD/DVD-ROM [std. instalat] Unitate de scriere DVD SATA  

 

FUNCŢIONALITĂŢI : 

SUBSITEM DE COMUNICAŢII 

LAN INTEGRAT [std. instalat] Conexiune de reţea integrată Intel® 

82567LM Gigabit sau echivalent 

 

CONSOLĂ 

MOUSE [std. instalat] optic (min) 400 dpi Mouse cu Scroll Ball 

ADAPTOR VIDEO [std. instalat] Interfaţă grafică Media Accelerator integrată 

Intel Graphics Media Accelerator 4000 sau 
echivalent 

SUPORT SUNET   [std. instalat] Sistem audio HD integrat, difuzor intern 

pentru PC; 

SOFTWARE PREINSTALAT 

SISTEM DE OPERARE Windows® 7 Professional 64  

TERMEN DE 

GARANŢIE 

(min.) 3 ani 

NOTĂ : pentru aplicaţiile software incluse standard se va asigura numărul de licenţe necesar  conform 

numărului de staţii livrate.  

 

d) STAŢIE DE LUCRU (PC desktop) 15 buc. / SPECIFICAŢIE TEHNICĂ 

Staţie de lucru fixă, în configuraţia minimă (ofertele care prezintă specificaţii tehnice inferioare vor fi respinse): 

SUBSISTEM DE BAZĂ  
 

ARHITECTURĂ    [mainboard / chipset] 
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 Intel B75 (H61 Express) 

 [extensii sistem] 

 conectivitate locală 
 

În spate: minim 4 USB 2.0, 1 port serial, 2 
PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, 1 DisplayPort, 

intrare/ieşire audio 
În faţă: minim 2 USB 2.0, porturi audio 

Opţional: al doilea port serial, 1 port paralel, 
1 port Esata 

 extensibilitate Construcţia de bază (placa de bază + şasiu) 

va permite extinderea configuraţiei (sunt 
necesare şi suficiente):1 PCI cu profil redus, 

1 PCI Express x16 cu profil redus, 2 PCI 

Express x1 cu profil redus  

PROCESOR [instalat / nu mai puţin de ] 

 Intel® CoreTM i5 sau echivalent Minim (3,00 GHz, cache L2 de 6 MB) 

MEMORIE  

 [tip memorie activă] DDR3 – SDRAM 4GB (1x4GB) 1600 MHz 

 [ Instalat] 4GB 

 [suportat de sistem] Nu mai putin de  8 GB 

 [Implementare / scalabilitate] Configuraţia oferită va dispune de (min) 2 
sloturi libere 

 

SUBSISTEM DE STOCAJ 

HDD [std. instalat] (min) 1x 750 GB 7200 rpm SATA 3.0 Gb/s 

CD/DVD-ROM [std. instalat] Unitate de scriere DVD SATA  

 

FUNCŢIONALITĂŢI : 

SUBSITEM DE COMUNICAŢII 

LAN INTEGRAT [std. instalat] Conexiune de reţea integrată Intel® 

82567LM Gigabit sau echivalent 

 

CONSOLĂ 

TASTATURĂ [std. instalat] 110 key Keyboard with numeric Keypad cu 
caractere US English, fabricate sub acelaşi 

nume cu sistemul de calcul 

MOUSE [std. instalat] optic (min) 400 dpi Mouse cu Scroll Ball 

ADAPTOR VIDEO [std. instalat] Interfaţă grafică Media Accelerator integrată 

Intel Graphics Media Accelerator 4000 sau 

echivalent 

SUPORT SUNET   [std. instalat] Sistem audio HD integrat, difuzor intern 

pentru PC 

SOFTWARE PREINSTALAT 

SISTEM DE OPERARE Windows® 7 Professional 64 

FIABILITATE: 

  sursa min 470W 

2. DESIGN/CONSTRUCŢIE 

ROBUSTEŢE   se vor prezenta elementele de design menite să asigure rezistenţă şi 

durabilitatea 

 TERMEN DE 
GARANŢIE 

(min.) 3 ani 
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NOTĂ : pentru aplicaţiile software incluse standard se va asigura numărul de licenţe necesar  conform 

numărului de staţii livrate.  

 
 

c) MONITOARE  / SPECIFICAŢIE TEHNICĂ (16 buc.) 

Monitoare având specificaţiile tehnice minime de mai jos (ofertele care prezintă 
caracteristici/performanţă inferioare vor fi respinse): 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

TEHNOLOGIE LED 

Type 21 in Wide-Aspect Active Matrix TFT (thin film transistor) 

Viewable Image Area(diagonal) 21 in widescreen; diagonally 

measured 

Panel Type TN 

Aspect Ratio 16:10 

Viewing Angle (typical) Up to 160° horizontal/160° vertical (10:1 

minimum contrast ratio) 

Brightness (typical)* 300 nits (cd/m2) 

Contrast Ratio (typical)* 1000:1 

Response Time (typical)* =5 ms (on/off) 

Pixel Pitch 0.285 mm 

INTRĂRI VIDEO DVI-D connector (DVI cable included); 15-pin D-sub (analog VGA, 

VGA cable included); 

MODURI SUPORTATE    nativ 1920 x 1080 / (nu mai puţin de ) 60 Hz refresch (configuraţie 
tipică / adresabilitate optimă) 

MANAGEMENT    implementat în firmware, pentru a asigura funcţionarea independentă 

de mediul de operare instalat. 
   OSD cu posibilităţi multiple de reglare a parametrilor de afişare a 

imaginii – inclusiv (dar fără a se limita la ) poziţie, dimensiune, formă şi 
aliniere; controlul digital al contrastului şi luminozităţii; selectarea între 

valori pre-configurate ale modului  (temperatura) culorii. 

  aplicaţie software a producătorului care să permită management-ul 
consumului de energie 

TERMEN DE GARANŢIE (min.) 3 ani 

 

a) -      Licenţe Suita Office professional OLP NL  - 22 statii 

(Ofertele care prezintă caracteristici/performanţă inferioare vor fi respinse) 
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Componente 

Word 
 

EXCEL 
 

Power Point 
 

Access 
 

Outlook 
 

Perioada de actualizare la versiuni noi           (min.) 2 ani 

b) pachet software antivirus - 22 statii 

Caracteristici 

PROTECŢIE 

 

Antivirus  Protejează împotriva ameninţărilor informatice, cu 

ajutorul unor tehnologii inovatoare.  

Protecţie proactivă multi-nivel împotriva pericolelor noi şi 

necunoscute.  

Antispyware  Blochează programele ascunse, care urmăresc 

activităţile tale online  

Antiphishing  Blochează furtul, prin pagini web false, al datelor de 

acces la conturile tale  

Antispam  Împiedică e-mailurile nedorite să-ţi invadeze căsuţa 

poştală    

Firewall  Îţi securizează automat conexiunea la Internet, oriunde te 

afli    

Împiedică accesul neautorizat în reţeaua ta Wi-Fi    

PERFORMANŢĂ 

 

Moduri speciale de funcţionare  Modul pentru jocuri reduce 

consumul de resurse şi amână scanările  

Modul pentru laptop prelungeşte durata de viaţă a bateriei  

Optimizare  Înlătură fişiere şi înregistrări inutile din regiştri, pentru 

funcţionarea optimă a sistemului   

 

CONFIDENŢIALITATE 

 

Criptare chat  Menţine confidenţialitatea conversaţiilor tale prin 

Yahoo! şi MSN Messenger  
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Seif pentru fişiere  Păstrează fişierele tale confidenţiale într-un seif 

criptat    

Ştergere definitivă  Elimină urmele fişierelor confidenţiale şterse 

de pe calculatorul tău      

 

CONTROL 

 

Control parental  Blochează accesul la site-uri web sau email-uri cu 

conţinut inadecvat    

Limitează accesul copiilor la Internet şi la alte aplicaţii, între anumite 

intervale de timp    

Protecţie reţea  Permite administrarea centralizată a reţelei 

personale  

Backup de date  Creează automat copii de rezervă ale fişierelor şi 

ale directoarelor.   

 

Perioada de actualizare 
la versiuni noi           

(min.) 2 ani 

 

 

Termen de livrare: maxim 120 zile de la data semnării contractului. Termenul de livrare include și 

perioada necesară furnizorului pentru montaj, instalare și punere în funcțiune pentru toate 

echipamentele. 

Termen de garanţie curge de la data procesului verbal de receptie finală efectuata după livrarea şi 

instalarea fiecărui set. 

Prețul va fi cel de la destinația finală - sediul beneficiarului şi va cuprinde toate cheltuielile inclusiv 

transport, taxe, instalare, punere în funcţiune. 

 

7. Condiţii de calitate a produselor 

Produsele trebuie să fie noi, nefolosite, de ultimă generație și să încorporeze toate îmbunătățirile 

recente în proiectare și structura materialelor. Certificarea se va face de furnizor pe documentele de 

livrare. 

Produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau 

manoperei sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului, furnizorul garantând că acestea vor 

funcţiona în condiţii normale de funcţionare. 
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8. Perioada de valabilitate a ofertei 

 Perioada de valabilitate a ofertei pentru este de 60 de zile de la data depunerii ofertei. 

9. Livrarea, instalarea, facturarea și plata 

Produsele vor fi livrate intr-o singura transa, pe bază de aviz de expediere împreună cu certificatul de 
garanție, cartea tehnică a produsului (sau specificații tehnice ale produsului). Pe certificatul de garanție 
se va face mențiunea că produsele sunt noi și nefolosite. 
 
Facturarea echipamentelor se va face la data livrarii. Orice componenta soft si hard livrata va fi 

instalata si pobata pentru functionare conforma de catre furnizor. Factura va descrie produsele, în 

componența de mai sus. Plata se va face în lei, cu ordin de plată, în contul/conturile furnizorului 

indicata în contract. 

Toate componentele hard si soft vor fi instalate si testate preliminar la data livrarii si vor fi instalate si 

testate la data constatarii compatibilitatii cu portalul pentru care constituie suport hard si soft. Din 

punct de vedere contractual, procesul verbal de instalare, care creaza beneficiarului obligatia de plata a 

contractului in integralitatea sa si care confirma instalarea si predarea tutuor componetelor contractului 

de catre Funrizor, este instalarea facuta la data constatarii compatibilitatii cu portalul. 

Livrarea si instalarea preliminara a echipamentelor se va face la sediul Beneficiarului, indicat in 

contract, pe baza lansarii unei comenzi de livrare de catre Beneficiar. In termen de maximum 105 de 

zile de la semnarea contractului, Beneficiarul va lansa comanda de livrare pentru toate componetele 

contractului. De la primirea comenzi, Furnizorul are la dispozitie 15 zile pentru livrarea si instalarea 

preliminara a echipamentelor, in totalitate, nefiind permise livrarile/instalarile partiale. La livrare, 

Furnizorul va efectua instalarea si testarea preliminara a tuturor componentelor hard si soft. Nu mai 

tarziu de 3 zile lucratoare de la livrarea si instalarea preliminara, certificata de catre Beneficiar prins 

emnarea unui proces verbal de instalare preliminara, Furnizorul va primi maximum 50% din 

valoarea contractului, dar nu mai putin de 25% din valoarea contractului, in functie de 

disponibilitatile banesti ale Beneficiarului. Restul sumei va fi platita in una sau mai multe 

transe,  intr-un cont escrow deschis de catre Furnizor, in maximum 180 de zile de la 

livrarea si instalarea preliminara a echipamentelor.  

La livrarea si instalarea preliminara, Beneficiarul si Furnizorul vor incheia un proces verbal 

preliminar de receptie. Acesta nu poate fi invocat de catre Furnizor pentru plata integrala a 

contractului. 

Dat fiind faptul ca majoritatea echipamentelor vor fi folosite pentru punerea in functiune a unui portal, 

portal ce va face obiectul unei proceduri de contractare separate, procesul verbal de receptie si punere 

in functiune a lotului, in forma sa finala, va fi semnat dupa instalarea componentelor de baza ale 

portalului si constatarea compatibilitatii dintre modulele soft ale portalului si modulele soft si hard ale 

portalului, in maximum 180 de zile de la livrarea si instalarea preliminara Furnizorului nu ii sunt 

imputabile nefunctionalitati ale portalului, dar va trebui sa asigure functionarea conforma a retelei, si 
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eventualele configurari necesare. Beneficiarul se obliga ca in maximum 180 de zile de la livrare sa 

procedeze el sau un tert la instalarea platformei si testarea compatibilitatii, in asa fel incat receptia si 

punerea in functiune a lotului sa se petreaca la maximum 180 de zile de la livrarea si instalarea 

preliminara a echipamentelor. Daca reteaua configurata de catre Furnizor nu va functiona conform, 

datorita unor componente hard sau/si soft livrate de catre acesat, Furnizorul are la dispozitie 48 de ore 

de la momentul in care a fost notificat pentru a remedia situatia. Daca la expirarea acestui termen 

situatia nu este compelt remediata, Beneficiarul este indreptatit la restituirea sumelor achitate in contul 

Furnizorului sau in contul escrow al Furnizorului, iar Funrizorul este indreptatit la restituirea 

echipamentelor si stornarea facturii. Beneficiarul se obliga sa nu utilizeze in nici un fel echipamentele 

pana la data intocmirii procesului verbal de receptie, in afara testelor de instalare preliminarii facute de 

catre Furnizor in prezenta Beneficiarului, acestea uramand sa stea in cutiile in care au fost livrate si in 

care vor fi repuse de catre Furnizor dupa testele preliminare executate la livrare. Furnizorul va securiza 

cutiile in ce fel va crede de cuviinta pentru a se asigura ca exhipamentele nu vor fi in nici un fel 

folosite. In cazul in care se va proceda la restituirea echipamentelor livrate, restituirea sumelor incasate 

si stornarea facturilor, atat Beneficiarul cat si Furnizorul sa nu poata sa isi pretinda unul altuia nici un 

fel de daune sau despagubiri, partile urmand sa fie puse in situatia de dinainte de semnarea 

contractuui. 

Furnizorul va putea accesa contul escrow pe baza procesului verbal de receptie si punere 

in functiune a lotului, care se va realiza in intervalul maxim de 180 de zile de la livrare.   

Produsele vor fi livrate pe bază de aviz de expediere împreună cu certificatul de garanție, cartea 
tehnică a produsului (sau specificații tehnice ale produsului). Pe certificatul de garanție se va face 
mențiunea că produsele sunt noi și nefolosite. 
 
10. Operatorul economic declarat câștigător după finalizarea evaluării va încheia contractul de furnizare 
cu achizitorul. Oferta pe baza căreia operatorul economic a fost declarat câștigător devine parte 
integrantă a contractului de servicii. Comisia de evaluare va deschide ofertele la ora și data specificată 
în anunţ, indiferent dacă operatorul economic este prezent sau nu. 
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SECTIUNEA III 

FORMULARE 

 

Formular 1, Scrisoare de înaintare 

Formular 2, Declaraţie privind eligibilitatea 

Formular 3, Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din OUG 34/2006 

Formular 4, Declaraţie privind calitatea de participant la procedură  

Formular 5, Informații generale 

Formular 6,Declaratie privind conflictul de interese  

Formular 7, Oferta tehnică 

Formular 8, Oferta financiară cu centralizatorul de prețuri  

Formular 9, Împuternicire 

Formular 10, Model de Contract de furnizare 
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Formular 1 

 

 

 

OPERATORUL ECONOMIC 

___________________                 

(denumire / sediu ) 

 

Înregistrat la sediul achizitorului    

nr._________data___________ora_____ 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către ________________________________ 

(denumirea  şi adresa completă) 

 

Ca urmare a anunţului publicitar nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii 

competitive - criteriul pretul cel mai scazut, pentru atribuirea contractului de furnizare de produse, 

necesare proiectului „Investeşte în oameni! 

Titlu Proiect :Formarea profesionala utilizând soluţii informatice-o soluţie pentru reconversia forţei de 

muncă din zona rurală de pe raza judeţului Sibiu . POSDRU/110/5.2/G/89601 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului 

economic) vă transmitem alăturat : 

Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând: 

a) documentele de calificare 

b) oferta tehnică 
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c) oferta finaciară. 

d) opis al documentelor 

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

 

Data completării ___________    Cu stimă, 

         Operator economic, 

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

          (semnătura autorizată ) 
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Formular 2 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

  ____________________ 

           (denumirea/numele) 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

__________________________________________________________________,  

                            (denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului) 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflam în nici 

una dintre situațiile prevăzute la art. 180 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a 

contractelor de concesiune de servicii. 

2. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 

înțeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor 

și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum 

și experiența, competenţa și resursele de care dispunem. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice sa furnizeze informații reprezentanților autorizați ai achizitorului 

__________________________________________ cu privire la orice aspect  

                                              (denumirea și adresa achizitorului) 

tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. 

4. Prezenta declarație este valabilă până la data de 

_____________________________________. 

       (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

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

Candidat/ofertant, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 
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Formular 3 

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

  ____________________ 

      (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

Subsemnatul(a) ................................................................. (denumirea, numele operatorului economic), în 

calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura prevazuta de Ordin 1050/2012   pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect achizitionare produse IT si pachete software astfel: 1 

server rackabil, cu periferice (inclusiv UPS) şi monitor, licenţă sistem de operare, licenţă software reţea, 

licenţa Microsoft Office,  achiziţie de domeniu, antivirus; 15  staţii de lucru cu monitor (sistem desktop 

complet) şi licenţele aferente, respectiv pentru sistem operare, Microsoft Office, licente software reţea şi 

antivirus pentru fiecare staţie; 4 flipchart-uri; 2 seturi videoproiector şi ecran de proiecţie; 6 computere 

portabile (laptop sau echivalente) şi licenţele aferente, respective pentru sistem operare, Microsoft 

Office, licenţe software reţea şi antivirus  pentru fiecare. 

Coduri CPV pentru  produse 

CPV 30211400-5; CPV 31154000-0;CPV 33195100-4; CPV 48300000-1; CPV 48761000-0; 

CPV 30195913-5; CPV 38652120-7; CPV 38653400-1; CPV 30213100-6; CPV 32425000-8; CPV 

30213300-8.  

organizat la data de 3 iulie 2013 (zi/lună/an), organizată de CAMERA DE COMERT 

INDUSTRIE SI AGRICULTURA SIBIU (denumirea achizitorului), 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; 

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

a) 

c) 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 până la data solicitată ................................; 

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. 
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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. 

 

 

Candidat/ofertant, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 
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Formular 4 

 

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

  ____________________ 

    (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 

 

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

(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei 

de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică , având 

ca obiect .. achizitionare produse IT SI PACHETE SOFTWARE-  

2. Contract de furnizare echipamente IT şi pachete software: 1 server rackabil, cu periferice 

(inclusiv UPS) şi monitor, licenţă sistem de operare, licenţă software reţea, licenţa Microsoft 

Office,  achiziţie de domeniu, antivirus; 15  staţii de lucru cu monitor (sistem desktop complet) 

şi licenţele aferente, respectiv pentru sistem operare, Microsoft Office, licente software reţea şi 

antivirus pentru fiecare staţie; 4  flipchart-uri; 2 seturi videoproiector şi ecran de proiecţie; 6 

computere portabile (laptop sau echivalente) şi licenţele aferente, respective pentru sistem 

operare, Microsoft Office, licenţe software reţea şi antivirus  pentru fiecare. 

 Coduri CPV pentru  produse 

CPV 30211400-5; CPV 31154000-0;CPV 33195100-4; CPV 48300000-1; CPV 48761000-0; 

CPV 30195913-5; CPV 38652120-7; CPV 38653400-1; CPV 30213100-6; CPV 32425000-8; CPV 

30213300-8 

  

 la data de 3 iulie 2013 , organizată de CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA 

SIBIU (achizitorului), particip şi depun ofertă: 

   [ ] în nume propriu; 
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   [ ] ca asociat în cadrul asociaţiei .......................................................; 

   [ ] ca subcontractant al ..................................................................; 

   (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 

2. Subsemnatul declar că: 

   [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 

   [ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 

    (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat achizitorul dacă vor interveni modificări în prezenta 

declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică 

sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.  

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 

declaraţie. 

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...................(denumirea şi adresa 

achizitorului) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

Candidat/ofertant, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 
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Formular 5 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

  ____________________ 

       (denumirea/numele) 

INFORMAŢII GENERALE 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

5.Certificatul de înmatriculare/înregistrare  _______________________________________ 

     (numărul, data și locul de înmatriculare/înregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii:  ________________________________           

       (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

  6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................( certificatul 

constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru 

activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ________________ 

      (adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare 

___________________________________________________________________________________ 

Candidat/ofertant, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 
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Formular 6 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

  ____________________ 

           (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

DECLARATIE PRIVIND  

CONFLICTUL DE INTERESE SI ELIGIBILITATEA 

 

1. Subsemnatul/tii, calitatea(acionari,administratori,etc) 

ai/__________________________________________________________________,  

                            (denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului) 

 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflam în nici 

una dintre situațiile prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 cu 

modificari privind atribuirea contractelor de achiziție publică, in sensul că nu am nici o legatura intre 

structura actionariatului societatii noastre si beneficiar , intre membrii comisiei de evaluare ai 

beneficiarului si societatea noastra,sau in care ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni 

in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie (produse IT si pachete softweare) 

2. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 

înțeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor 

și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum 

și experiența, competenţa și resursele de care dispunem. 
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3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice sa furnizeze informații reprezentanților autorizați ai achizitorului 

__________________________________________ cu privire la orice aspect  

                                              (denumirea și adresa achizitorului) 

tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. 

4. Prezenta declarație este valabilă până la data de 

_____________________________________. 

       (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

 

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

 

 

 

Candidat/ofertant, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 
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Formular  7 

 

 

OPERATOR ECONOMIC 

___________________ 

(denumirea) 

___________________ 

(sediul) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ TEHNICĂ 

Către,  

Adresa : 

 Vă transmitem oferta tehnică pentru furnizarea de produse destinate proiectului „Investeşte în 

oameni! 

Titlu Proiect :Formarea profesionala utilizând soluţii informatice-o soluţie pentru reconversia forţei de 

muncă din zona rurală de pe raza judeţului Sibiu  

” POSDRU/110/5.2/G/89601 

 Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este câștigătoare, să livrăm și să instalăm 

produsele ofertate conform cerințelor din documentația de atribuire, caietul de sarcini și conform 

clauzelor din contractul model - formular 10. 

Prezentăm în tabelul de mai jos datele solicitate în vederea evaluării și anexăm documentele cu care 

facem dovada acestora: 

Descrierea produselor  

a) Videoproiector / Ecran proiecţie 

Configuraţia minimă (ofertele care prezintă specificaţii tehnice inferioare vor fi respinse): 

Videoproiector  

Componente:  
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Display Type:  

Stralucire:  

Durata lampă:  

Aspect:   

Contrast:  

Video Format:  

Sincronizare:  

Conexiuni Input/Output:  

 

Ecran proiecţie 

Dimensiuni:   

 

 TERMEN DEGARANŢIE  
 

 

b) SERVER / SPECIFICAŢIE TEHNICĂ 
Server în configuraţia minimă (ofertele care prezintă specificaţii tehnice inferioare vor fi respinse): 

SUBSISTEM DE BAZĂ  

 

PROCESOR [instalat] 

  

 

 

 

MEMORIE  

 [tip memorie activă]  

 

 [ Instalat]  
 

 [suportat de sistem]  

 

 [Implementare / scalabilitate]  

 

 

SUBSISTEM DE STOCAJ 

HDD [std. instalat]  
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CD/DVD-ROM [std. instalat]  

 

 

SOFTWARE PREINSTALAT 

SISTEM DE OPERARE  

UTILITARE SISTEM  

FIABILITATE: 

  

 

3. DESIGN/CONSTRUCŢIE 

ROBUSTEŢE   

 TERMEN DE 

GARANŢIE 

 

 

 

c) STAŢIE DE LUCRU (laptop) / SPECIFICAŢIE TEHNICĂ 

Staţie de lucru, în configuraţia minimă (ofertele care prezintă specificaţii tehnice inferioare vor fi respinse): 

SUBSISTEM DE BAZĂ  
 

PROCESOR [instalat] 

   

MEMORIE  

 [tip memorie activă]  

 [ Instalat / oferit]  

 [suportat de sistem]  

DISPLAY   

 

SUBSISTEM DE STOCAJ 

HDD [std. instalat]  

CD/DVD-ROM [std. instalat]  

 

FUNCŢIONALITĂŢI : 

SUBSITEM DE COMUNICAŢII 

LAN INTEGRAT [std. instalat]  

 

CONSOLĂ 

MOUSE [std. instalat]  

ADAPTOR VIDEO [std. instalat]  

SUPORT SUNET   [std. instalat]  

SOFTWARE PREINSTALAT 

SISTEM DE OPERARE  

 TERMEN DE 

GARANŢIE 

 

NOTĂ : pentru aplicaţiile software incluse standard se va asigura numărul de licenţe necesar  conform 

numărului de staţii livrate.  
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d) STAŢIE DE LUCRU (PC desktop) / SPECIFICAŢIE TEHNICĂ 

Staţie de lucru fixă, în configuraţia minimă (ofertele care prezintă specificaţii tehnice inferioare vor fi respinse): 

SUBSISTEM DE BAZĂ  
 

ARHITECTURĂ    [mainboard / chipset] 

  

 [extensii sistem] 

 conectivitate locală 

 

 

 extensibilitate  

PROCESOR [instalat / nu mai puţin de ] 

   

MEMORIE  

 [tip memorie activă]  

 [ Instalat]  

 [suportat de sistem]  

 [Implementare / scalabilitate]  

 

SUBSISTEM DE STOCAJ 

HDD [std. instalat]  

CD/DVD-ROM [std. instalat]  

 

FUNCŢIONALITĂŢI : 

SUBSITEM DE COMUNICAŢII 

LAN INTEGRAT [std. instalat]  

 

CONSOLĂ 

TASTATURĂ [std. instalat]  

MOUSE [std. instalat]  

ADAPTOR VIDEO [std. instalat]  

SUPORT SUNET   [std. instalat]  

SOFTWARE PREINSTALAT 

SISTEM DE OPERARE  

FIABILITATE: 

  

4. DESIGN/CONSTRUCŢIE 

ROBUSTEŢE   

 TERMEN DE 
GARANŢIE 

 

NOTĂ : pentru aplicaţiile software incluse standard se va asigura numărul de licenţe necesar  conform 

numărului de staţii livrate.  

 
 

c) MONITOARE  / SPECIFICAŢIE TEHNICĂ  
Monitoare având specificaţiile tehnice minime de mai jos (ofertele care prezintă 

caracteristici/performanţă inferioare vor fi respinse): 
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SPECIFICAŢII TEHNICE 

TEHNOLOGIE  

INTRĂRI VIDEO  

MODURI SUPORTATE  

MANAGEMENT  

TERMEN DE GARANŢIE  

 

a) -      Licenţe Suita Office professional OLP NL  

(Ofertele care prezintă caracteristici/performanţă inferioare vor fi respinse) 

 

Componente 

Word 
 

EXCEL 
 

Power Point 
 

Access 
 

Outlook 
 

Perioada de actualizare la versiuni noi            

b) pachet software antivirus 

Caracteristici 

PROTECŢIE 

 

  

PERFORMANŢĂ 

 

 

CONFIDENŢIALITATE 

 

 

CONTROL 

 

 

Perioada de actualizare 

la versiuni noi           

 

 

Termen de livrare:  

Termen de garanţie  

Prețul  
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7. Condiţii de calitate a produselor 

8. Perioada de valabilitate a ofertei 

9. Livrarea, instalarea, facturarea și plata 

 

Data:[ZZ.LL.AAAA] 

(numele în clar)____________________, (semnătura),  

în calitate de _____________, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 

____________________________________. 
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Formular 8 

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

  ____________________ 

           (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 

 

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în 

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm/să 

............................................................. (denumirea produselor) pentru suma de 

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

moneda ofertei)conform conditiilor de livrare din contract si caietul de sarcini, 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 

conform specificatiilor din caietul de sarcini. 

 

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. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
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 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat 

în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

 

5. 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. 

 

 

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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CENTRALIZATOR DE PREŢURI PRODUSE- Anexa 1 la Oferta financiară 

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

  (denumirea/numele ofertantului) 

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 pentru produse  

Anexă la oferta financiară 

Nr. 

crt 

Denumirea 

produsului 

Cantitatea 

(U.M.) 

Preţul 

Unitar 

 

Preţul  

 total 

 

TVA 

   Lei Euro Lei 

 

 

Euro 

 

Lei 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

....        

 TOTAL       

  

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

(semnătura autorizată) 

 

L.S. 
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Formular 9 

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

  ____________________ 

           (denumirea/numele) 

 

 

 

ÎMPUTERNICIRE 

 

Subscrisa ......................................................……………............……......…………, 

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

telefon ………...….…….................... fax ……………............................…, înmatriculată la Registrul 

Comerţului sub nr. ........................., CUI ....................... , reprezentată legal prin 

…………………….……………....................., în calitate de 

...........................………….......………........................................................., împuternicim prin prezenta 

pe ................................................................................., domiciliat în …................................................. 

...................................................................................................................................., identificat cu 

B.I./C.I. seria .......... nr. ........................, CNP ..................................., eliberat de 

................................................, la data de ............................., având funcţia de 

......................................................., să ne reprezinte la procedura de................................................., 

organizată de..........................................................................................în scopul atribuirii contractului 

de....................................................... 

 

În îndeplinirea mandatului său, mandatarul va avea următoarele drepturi: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 

procedura de achiziție........................................................................................ 

..................................................................................................................................... 
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2. Să participe în numele subscrisei la procedura  şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul 

şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 

procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedura de achiziție. 

Prin prezenta împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 

subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la licitaţie. 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin 

de identitate, carte de identitate, paşaport). 

 

 Data_________________   Denumirea mandantului 

 

S.C.  ________________________                       

               reprezentată prin  

 

__________________________________ 

 

Semnătura ____________________________ 
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Formular 10 

 

Contract de furnizare  

nr.______________data_______________ 

 

Preambul 

În temeiul Procedurii pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări 

finanţate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care 

nu sunt autorităţi contractante, procedură aprobată prin Ordin 1050/2012 emis de MAE, între 

 

CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA SIBIU, cu sediul în Sibiu, strada Telefoanelor nr 1, cod poștal 

550160, , CUI RO2685440 , reprezentată prin director general Eugen Iordanescu si AVRIGEAN MARIA MANAGER 

PROIECT  în calitate de achizitor, pe de o parte      

și  

 

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

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

înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont ............................ 

deschis la ............................................................................... (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 caiet sarcini sau 

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 
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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. 

(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 

 

 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu exceptia 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 reprezinta zile calendaristice dacă nu se specifică 

în mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul şi preţul contractului 

4.1 – Obiectul contractului  

Furnizarea de produse IT si pachete software conform caietului de sarcini care face parte din  prezentul 

contract   

Titlu Proiect :Formarea profesionala utilizând soluţii informatice-o soluţie pentru reconversia forţei de muncă 

din zona rurală de pe raza judeţului Sibiu Cod proiect: ID 89601 

Contract nr. POSDRU/110/5.2/G/89601 

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

Umane 2007-2013 
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4.2. - Furnizorul se obligă să livreze și să instaleze produsele  în termen de 120 de zile de la data 

semnării contractului de ambele părți,  

4.3. - Furnizorul va asigura serviciile de instalare, de asistență tehnică și service, gratuite pe toată 

perioada de garanție prevăzută în oferta tehnică.  

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

furnizare. 

4.5. - Prețul total al contractului, respectiv prețul produselor livrate este de153.094 Lei, la care se 

adaugă……… TVA . 

 

  Cheltuielile de transport, instalare și punere în funcțiune sunt incluse în preț. 

4.6 - Facturarea și plata se va face la livrarea completă, recepția integrala și instalarea componentelor 

din fiecare categorie de produse, astfel cum sunt menționate în caietul de sarcini. 

 Transferul dreptului de proprietate se face odată cu încheierea procesului verbal de recepție, 

pentru fiecare categorie de produse. 

 

5. Durata contractului 

5.1 – Durata prezentului contract:de la semnarea lui si pana la achizitionarea poduselor in totalitate ,dar 

nu mai tarziu de noiembrie 2013,  

 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin): 

a) caietul de sarcini; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

6.2 - În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 

ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează 

prevederile caietului de sarcini. 
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7. Obligaţiile principale ale furnizorului 

7.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi performanţele prezentate în propunerea 

tehnică, conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini. 

7.2.- Furnizorul va înștiința beneficiarul cu minimum 3 zile înainte asupra datelor de livrare pentru 

asigurarea accesului la locul de instalare . 

7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termen de maxim 120  zile,  de la semnarea 

contractului  

7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

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

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

folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi 

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

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

 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului 

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

prezentul contract. 

8.2 -  Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor conform termenilor stabiliti la 

pct 12 din contract 

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

9.1 - Pentru întârzierea în livrarea produselor respectiv a plații prețului, partea în culpă datorează 

penalități de întârziere de 0,3 % pe fiecare zi de întârziere. 

9.2 - 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. 

9.3 - 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. 
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Clauze specifice 

10. Recepţie, inspecţii şi teste 

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

conformitatea lor cu specificaţiile din caietul de sarcini (oferta tehnică) 

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

destinaţia finală a produselor,la locatia stabilita in documentatie si caietul de sarcini. 

10.3 - 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 de a înlocui 

produsele refuzate în termen de10 zile. 

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

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

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

10.5 - Prevederile clauzelor 10.1-10.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau 

altor obligaţii prevăzute în contract.  

 

11. Ambalare şi marcare 

11.1 - (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. 

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

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

 

12. Livrarea, instalarea, facturarea și plata 

Produsele vor fi livrate intr-o singura transa, pe bază de aviz de expediere împreună cu certificatul de 
garanție, cartea tehnică a produsului (sau specificații tehnice ale produsului). Pe certificatul de garanție 
se va face mențiunea că produsele sunt noi și nefolosite. 
 
Facturarea echipamentelor se va face la data livrarii. Orice componenta soft si hard livrata va fi 

instalata si pobata pentru functionare conforma de catre furnizor. Factura va descrie produsele, în 
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componența de mai sus. Plata se va face în lei, cu ordin de plată, în contul/conturile furnizorului 

indicata în contract. 

Toate componentele hard si soft vor fi instalate si testate preliminar la data livrarii si vor fi instalate si 

testate la data constatarii compatibilitatii cu portalul pentru care constituie suport hard si soft. Din 

punct de vedere contractual, procesul verbal de instalare, care creaza beneficiarului obligatia de plata a 

contractului in integralitatea sa si care confirma instalarea si predarea tuturor componetelor 

contractului de catre Funrizor, este instalarea facuta la data constatarii compatibilitatii cu portalul. 

Livrarea si instalarea preliminara a echipamentelor se va face la sediul Beneficiarului, indicat in 

contract, pe baza lansarii unei comenzi de livrare de catre Beneficiar. In termen de maximum 105 de 

zile de la semnarea contractului, Beneficiarul va lansa comanda de livrare pentru toate componetele 

contractului. De la primirea comenzi, Furnizorul are la dispozitie 15 zile pentru livrarea si instalarea 

preliminara a echipamentelor, in totalitate, nefiind permise livrarile/instalarile partiale. La livrare, 

Furnizorul va efectua instalarea si testarea preliminara a tuturor componentelor hard si soft. Nu mai 

tarziu de 3 zile lucratoare de la livrarea si instalarea preliminara, certificata de catre Beneficiar prins 

emnarea unui proces verbal de instalare preliminara, Furnizorul va primi maximum 50% din 

valoarea contractului, dar nu mai putin de 25% din valoarea contractului, in functie de 

disponibilitatile banesti ale Beneficiarului. Restul sumei va fi platita in una sau mai multe 

transe,  intr-un cont escrow deschis de catre Furnizor, in maximum 180 de zile de la 

livrarea si instalarea preliminara a echipamentelor.  

La livrarea si instalarea preliminara, Beneficiarul si Furnizorul vor incheia un proces verbal 

preliminar de receptie. Acesta nu poate fi invocat de catre Furnizor pentru plata integrala a 

contractului. 

Dat fiind faptul ca majoritatea echipamentelor vor fi folosite pentru punerea in functiune a unui portal, 

portal ce va face obiectul unei proceduri de contractare separate, procesul verbal de receptie si punere 

in functiune a lotului, in forma sa finala, va fi semnat dupa instalarea componentelor de baza ale 

portalului si constatarea compatibilitatii dintre modulele soft ale portalului si modulele soft si hard ale 

portalului, in maximum 180 de zile de la livrarea si instalarea preliminara Furnizorului nu ii sunt 

imputabile nefunctionalitati ale portalului, dar va trebui sa asigure functionarea conforma a retelei, si 

eventualele configurari necesare. Beneficiarul se obliga ca in maximum 180 de zile de la livrare sa 

procedeze el sau un tert la instalarea platformei si testarea compatibilitatii, in asa fel incat receptia si 

punerea in functiune a lotului sa se petreaca la maximum 180 de zile de la livrarea si instalarea 

preliminara a echipamentelor. Daca reteaua configurata de catre Furnizor nu va functiona conform, 

datorita unor componente hard sau/si soft livrate de catre acesat, Furnizorul are la dispozitie 48 de ore 

de la momentul in care a fost notificat pentru a remedia situatia. Daca la expirarea acestui termen 

situatia nu este compelt remediata, Beneficiarul este indreptatit la restituirea sumelor achitate in contul 

Furnizorului sau in contul escrow al Furnizorului, iar Funrizorul este indreptatit la restituirea 

echipamentelor si stornarea facturii. Beneficiarul se obliga sa nu utilizeze in nici un fel echipamentele 

pana la data intocmirii procesului verbal de receptie, in afara testelor de instalare preliminarii facute de 
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catre Furnizor in prezenta Beneficiarului, acestea uramand sa stea in cutiile in care au fost livrate si in 

care vor fi repuse de catre Furnizor dupa testele preliminare executate la livrare. Furnizorul va securiza 

cutiile in ce fel va crede de cuviinta pentru a se asigura ca exhipamentele nu vor fi in nici un fel 

folosite. In cazul in care se va proceda la restituirea echipamentelor livrate, restituirea sumelor incasate 

si stornarea facturilor, atat Beneficiarul cat si Furnizorul sa nu poata sa isi pretinda unul altuia nici un 

fel de daune sau despagubiri, partile urmand sa fie puse in situatia de dinainte de semnarea 

contractuui. 

Furnizorul va putea accesa contul escrow pe baza procesului verbal de receptie si punere 

in functiune a lotului, care se va realiza in intervalul maxim de 180 de zile de la livrare.   

Produsele vor fi livrate pe bază de aviz de expediere împreună cu certificatul de garanție, cartea 
tehnică a produsului (sau specificații tehnice ale produsului). Pe certificatul de garanție se va face 
mențiunea că produsele sunt noi și nefolosite. 
 

b) termenul comercial stabilit.  

La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât şi, 

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

cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare. 

12.2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele: 

 a) factura fiscală; 

 b) avizul de expediţie; 

  

 c) certificatul de origine; 

 d) certificatul de calitate; 

 e) certificatul de garanţie  

 f) cartea tehnică a produselor în limba română 

12.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate total se face după instalare şi 

după recepţie, prin semnarea procesului verbal de recepție și instalare de către comisiile de recepție. 

 

13. Servicii  

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

furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului. 
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13.2. - Furnizorul are obligația de a presta aceste servicii pentru toată perioada de garanție asumată prin 

contract. 

 

14. Perioada de garanţie acordată produselor 

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

ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. 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  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 din caietul de sarcini. 

(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 maxim 10 zile , 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 convenită, 

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 este ferm și nu se modifică. 

 

16. Amendamente  
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16.1 - Parţile 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. 

 

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 de 

către instanţele judecătoreşti din România.  

 

19. Limba care guvernează contractul 

19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
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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, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

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)  

 

 

Vizat  

Consilier juridic 

 


