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          APROBAT. 

DIRECTOR GENERAL 

EUGEN IORDANESCU 

 

SECTIUNEA II 

 

CAIET DE SARCINI 

 

.Achiziţie : Contract servicii dezvoltare mentenanta portal  la data de 22 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- servicii dezvoltare mentenanta portal,conform caietulului de sarcini, necesara 

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

FONDUL SOCIAL EUROPEAN. 

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%. 

 

4.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. 

 

5.OBIECTIVELE SPECIFICE reflectă beneficiile pentru grupul ţintă și urmăresc: 

.sa asigure accesul la informatii privind piata muncii, cursuri disponibile, materiale de curs sau/si 

evaluare, accesul la materiale suport in ceea ce priveste cresterea angajabilitatii si derularea optima a 

cursurilor de calificare. Pentru aceasta, portalul va asigura următorul set minimal de cerinţe care să 

permită: 

• asigurarea procedurilor privind instalarea, configurarea si administrarea; 

• utilizarea unei interfeţe prietenoase adaptabilă dinamicii procesului educaţional; 

• utilizarea de suport logic de comunicare sincronă si asincronă; 

• administrarea si monitorizarea informaţiilor; 

• un management accesibil al conţinutului postat; 

• utilizarea de module de editare de conţinut educaţional/informaţional sub diverse formate; 

• facilitarea autoevaluării offline prin proceduri asincrone si evaluării online prin proceduri sincrone a 

cunostiinţelor asimilate; 

• un program de pregătire continuă cu verificări parţiale pe tot parcursul procesului educaţional; 

• asistarea utilizatorilor in utilizarea software-ului educaţional; 
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• inregistrarea feedback-ului privind calitatea serviciilor educaţionale oferite, precum si a calităţii 

platformei educaţionale. 

Aceste facilităţi tehnice au ca scop final intampinarea dorinţelor si a nevoilor de instruire ale 

utilizatorilor, pentru aceasta fiind necesară o bună corelare a aspectelor tehnice cu cele pedagogice. 

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

• Dezvoltarea abilităţilor de participare la procese de învăţare continuă. 

6. 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,  

7.Criteriul Aplicat:oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic 

8. Depunerea ofertelor  

Oferta va cuprinde următoarele documente: 

1. Documente de calificare 

2. Ofertă tehnică 

3. Ofertă financiară. 

Oferta incompletă va fi declarată neconformă şi va fi respinsă. 

 

9. 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. 

10.OBIECTUL CONTRACTULUI .Realizare  si dezvoltare mentenanta portal 

Descrierea Contract servicii dezvoltare mentenanta portal .Prestatorul va realiza un portal in vederea 

informarii eficiente a entitatilor interesate asupra obiectivelor si rezultatelor programului,precum 

si promovarea acestuia catre publicul larg.Portalul va fi gazduit pe serverul apartinand CCIA 

Sibiu. 

 Mentenanţa pentru produsul informatic: 3 ani. In cadrul perioadei de mentenantă 

prestatorul se obligă să asigure cu titlu gratuit şi prin mijloace proprii remedierea 

eventualelor disfuncţionalităţi de ordin software, precum şi corectarea erorilor de aplicaţie 

apărute (nu include erori apărute datorita utilizării incorecte a aplicaţiei) ale site-ului 
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11.Administrarea portalului trebuie sa asigure: 

- intreţinerea sistemului de operare a serverului; 

- administrarea bazelor de date; 

- asigurarea securităţii serverului; 

- instalarea portalului; 

- dezvoltarea portalului; 

- publicarea de fisiere generale din cadrul portalului si realizarea unor copii de siguranţă externe; 

- urmărirea feedback-ului utilizatorilor privind serviciile oferite de platformă. 

 

 

12.Principalele categorii de informaţii stocate si proceduri trebuie sa fie: 

 

12.1. Resurse educaţionale/informationale. 

Resursele educaţionale deschise constau in: 

• materiale pentru predare - invăţare: proiecte deschise, cursuri free, directoare de obiecte de invăţare, 

jurnale educaţionale; 

• cuvinte cheie ce definesc resursa educaţională; 

• teste de autoevaluare; 

• teme de casă; 

 

12.2. Date despre utilizatori: 

• date personale (nume, prenume, prenume tată, CNP, e-mail, telefon) care definesc identitatea si rolul 

utilizatorului pe portal. 

• drepturi de acces prin care beneficiarilor portalului li se alocă resursele software corespunzătoare 

grupului de utilizatori de care acestia aparţin; 
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• accesul utilizatorilor la serviciile si informaţiile din cadrul portalului este protejat prin “nume 

utilizator” si “parolă”. 

 

12.3. Date despre calendarul activităţilor: 

• activităţi la date prestabilite; 

• activităţi tutoriale – procese de informare, consiliere si indrumare a cursantilor pe tot parcursul 

scolarizării 

• activităţi asistate cu frecvenţă obligatorie (laborator); 

• teme de control care permit evaluarea pe parcurs a elevului, dezvoltand capacitatea de autoevaluare a 

acestuia; 

• audieri de prelegeri; 

• activităţi asistate – activităţi cu caracter practic, activităţi aplicative, obligatoriu de desfăsurat faţă in 

faţă; 

• studiul individual; 

• activităţi la solicitarea unei categorii de utilizatori; 

• alte anunţuri. 

 

12.4. Proceduri: 

• procedura de corespondenţă electronică; 

• postarea de resurse educaţionale; 

• accesul la resurse educaţionale; 

• analizarea feedback-ului elevilor privind calitatea procesului de invăţămant; 

• analize statistice privind implicarea subiecţilor in utilizarea portalului; 

• asistarea online a utilizatorilor in utilizarea portalului. 

 

13.Organizarea portalului 
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Portalul trebuie să includă o secţiune publică, general accesibilă, avand caracter informativ, insă, si 

secţiuni private/rezervate pentru principalii participanţi in activitatile din cadrul proiectului. 

Comisia de evaluare va lua măsurile necesare astfel încât propunerile tehnice să rămână anonime până la 

acordarea tuturor punctajelor tehnice aferente acestor propuneri. Ofertele care nu respecta conditiile 

tehnice minime vor fi eliminate din evaluare. 

Se declară câştigătoare oferta care are punctajul total cel mai mare. În caz de egalitate, va fi declarat 

câstigător ofertantul cu cel mai bun punctaj tehnic  

Atunci când cerinţele caietului de sarcini indică, respectiv, cerinţe sau clase de funcţionalităţi obligatorii 

şi valorile minime corespunzătoare ( acolo unde este cazul ), se vor indica în mod concret elementele 

(inclusiv caracteristicile tehnice relevante) efectiv oferite. 

 

 

 

15.Algoritm punctare oferta tehnică 

Criteriul Denumire Caracteristica Punctaj 

1 Administrare  0 - max 15 

  administrare baze de date 0-5 

  dezvoltare portalul 0-5 

  feedback 0-5 

2 Informatii stocate si proceduri  0 - max 20 

  resurse 

informationale/educationale 

0-5 

  date despre utilizatori 0-5 

  date despre calendarul 

activitatilor  

0-5 

  proceduri 0-5 

3 Organizare portal  0 - max 10 
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  cursant 0-5 

  profesor 0-5 

4 Accesibilitate interfata  0 - max 25 

5 Mentenanta (durata, accesibilitate 

personal de mentenata, durata de 

interventie) 

 0 - max 20 

6 Instruire, consultanta, asistenta 

tehnica, dezvoltare 

 0 - max10 

 

 

Pentru fiecare dintre cele sase criterii se va acorda  un punctaj intre limita minima si limita maxima 

indicata mai sus. Pentru fiecare criteriu, ofertantul a carui oferta contine cele mai bune caracteristici va 

primi punctajul maxim al criteriului, iar urmatoarele oferte vor primi pentru acel criteriu o fractie din 

punctajul maxim, apreciata de catre Comisie.  

 

Fiecare oferta va avea un punctaj tehnic sumativ Pts, obtinut din insumarea punctajelor la cele sase 

criterii, calculate ca mai sus. 

 

Oferta cu Pts cel mai mare va primi 100 de puncte ca punctaj final pentru oferta tehnica Pt, iar toate 

celelate oferte vor primi o fractie din 100 de puncte, calculate dupa formula (punctajul tehnic sumativ al 

ofertei respective/punctajul tehnic sumativ al celei mai bune oferte)x100. 

Termen de livrare: maxim 60 zile de la data semnării contractului. Termenul de livrare include și 

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

Termen de garanţie curge de la data procesului verbal de receptie finală efectuata după  instalare si 

este de 3 ani. 

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

instalare, punere în funcţiune. 

Prestatorul este responsabil de prestarea la timp a obligaţiilor asumate prin ofertă şi de 

calitatea tuturor sarcinilor stabilite în documentaţia de atribuire, respectând şi aplicând cele 
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mai bune practici în domeniu. 

Prestatorul va informa de urgenţă Beneficiarul despre orice eveniment sau circumstanţe ce 

pot împiedica execuţia la timp şi cu eficienţă a obiectului achiziţiei. 

Prestatorul va asigura personal calificat corespunzător pentru a duce la bun sfârşit sarcinile 

cerute  în  documentaţia  de  atribuire.   Prestatorul  este  responsabil  pentru  activitatea 

personalului şi pentru obţinerea rezultatelor de calitate cerute. Prestatorul va desemna un 

responsabil care va fi punctul de contact al Beneficiarului. 

 

 

 

 

16.Termen de instalare: maxim 60 zile de la data semnării contractului. Termenul de instalare include 

și perioada necesară furnizorului pentru instalare și punere în funcțiune . 

 

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

punerea în funcţiune.Pretul nu va putea fi modificat. 

18.Gestionarea site-ului. Pe toată durata mentenanţei Prestatorul se obligă să efectueze 

toate actualizările necesare site-ului, inclusiv postarea de articole noi, materiale şi 

gestionarea structurii acestuia, atunci când achizitorul solicită acest lucru. Actualizările vor fi 

efectuate de către Prestator în decurs de maximum 24 ore de la cererea 

Beneficiarului, ori de cate ori este nevoie, astfel încât să se asigure eficienţa în utilizarea 

site-ului. Pe toata perioada mentenanţei, Beneficiarul va putea efectua modificări şi 

actualizări la acest site. 

Serviciile de mentenantă presupun: 

Actualizări  periodice de securizare site, intervenţii pentru schimbări şi completări în site. Prestatorul va 

prezenta în Nota de certificare care va însoţi factura lunară pentru servicii de mentenantă o situaţie 

recapitulativă a serviciilor menţionate mai sus ( va descrie succint tipul şi numărul intervenţiilor, 

completărilor,actualizărilor precum şi rezultatele acţiunilor respective). 
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18. 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 

 

11. Livrarea, instalarea, facturarea şi plata 

Livrarea si instalarea se va face la sediul Achizitorului, indicat in contract. Facturarea se va face la data 

livrarii, pentru intreaga valoare a contractului. Furnizorul va primi maximum 50% din valoarea 

contractului, dar nu mai putin de 5% din valoarea contractului, in functie de disponibilitatile banesti ale 

Achizitorului, in maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului pe baza facturii emise 

de catre Furnizor. Restul sumei va fi platita intr-un cont escrow deschis de catre Furnizor, in transe sau 

intr-o singura plata, pana la trecerea celor 270 de zile calendaristice de la data punerii in functiune. 

Furnizorul va putea solicita accesarea contului escrow numai dupa trecerea celor 270 de zile de la data 

punerii in functiune, si numai pe baza unui certificat de functionare conforma emis de catre Achizitor 

dupa trecerea acestei perioade. Achizitorul poate emite acest certificat oricand pe durata celor 270 de 

zile. Termenul de 270 de zile calendaristice este considerat termen de functionare de proba a platformei. 

Orice nefunctionalitate sesizata in acest interval se va remedia in termen de maximum 24 de ore de la 

notificare. Neremedierea in termenul mentionat sau nefuctionarea conforma a portalului, constituie 

neindeplinire culpabila a obligatiilor contractului, ducand la rezolutiunea de drept a contractului fara 

somatie,sau interventia instantei. Rezolutiunea contractului da dreptul Achizitorului sa retina total sau 

partial sumele aflate in contul escrow, acestea urmand a constitui despagubiri cuvenite Achizitorului. 

Pierderea de catre Furnizor a sumelor platite de catre Achizitor intervine chiar daca aceste sume au fost 

platite in alt cont decat in contul escrow. Furnizorul a inteles pe deplin si accepta ca asigurarea 

mentenantei aferenta portalului pe care il realizeaza, instaleaza si pune in functiune nu este un serviciu 

distinct, ci o conditie tehnica obligatorie, drept urmare mentenanta nu are valoare distincta in cadrul 

contractului si nu va face obiectul unei facturari separate. Asigurarea mentenantei portalului, respectiv 

mentinerea sa in functiune si actualizarea in parametrii mentionati in Caietul de Sarcini, pe toata durata 

contractului, este o obligatie a Furnizorul similara cu obligatia de a asigura garantia 

produselor/serviciilor in cadrul contractelor comerciale. Incalcarea acestei obligatii din partea 

Funrizorului duce la rezolutiunea de drept a contractului, fara somatie sai interventia instantei si da 

deplin drept Achizitorului sa recupereze integral sumele platite in cadrul acestui contract. Intr-un astfel 

de caz, nici o suma nu va putea fi ceruta sau dedusa de catre Furnizor in cazul acestui contract. Daca 

rezolutiunea de drept a contractului din vina Furnizorul, in conditiile de mai sus, va determina 

nerespectarea Contractului de finantare POSDRU in baza caruia se face finantarea acestui contract de 

realizare a portalului, sau intarzieri sau nerabursari sau rambursari incomplete ale unei/unor Cereri de 

Finantare, Furnizorul ramane deplin responsabil pentru sumele pe care Achizitorul le-ar pierde sau nu i-
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ar fi rambusrate sau i-ar fi reduse din valoarea eligibila a finantarii POSDRU drept urmare a rezilierii 

acestui contract din vina Furnizorului. 

  

12.Plăţi 

Plata contractuluiva fi efectuată pe bază de factură, fără a depăşi termenul 

de cel mult 270 de zile calendaristice de la data aprobării de către Achizitor a Notei de certificare a 

serviciilor prestate (formular anexă la Documentaţia de atribuire). 

Dacă la facturare, factura sau documentele care însoţesc factura nu sunt întocmite corespunzător şi sunt 

necesare clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Achizitorului, 

termenul de 270 de zile pentru plata facturii se suspendă prin notificare, iar repunerea in termen se face 

dupa ce toate documentele suport au fost primite de catre Achizitor in forma corespunzatoare. 

Plata se va face astfel:  

- o suma de minim 5% si maxim 50%, in functie de disponibilitatile banesti ale Achizitorului, in 

maxim 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului pe baza facturii emise de catre Furnizor. 

- restul de plata, după realizarea portalului si punerea in functiune şi aprobarea Notei de certificare, in 

maximum în termen de 270 de zile calendaristice. 

Termen de instalare: maxim 60 zile de la data semnării contractului. Termenul de instalare include și 

perioada necesară furnizorului pentru instalare și punere în funcțiune . 

Perioada de valabilitate a ofertei 

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

 

10. Operatorul economic declarat câștigător după finalizarea evaluării va încheia contractul de servicii 

dezvoltare mentennta portal cu achizitorul. Oferta pe baza căreia operatorul economic a fost declarat 

câștigător devine parte integrantă a contractului de servicii dezvoltare mentenanta portal. Comisia de 

evaluare va deschide ofertele la ora și data specificată în anunţ, indiferent dacă operatorul economic este 

prezent sau nu. 

 

MANAGER PROIECT     CONSILIER JURIDIC PROIECT 

AVRIGEAN MARIA     COMANITA RODICA
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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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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 , pentru atribuirea 

contractului de servicii dezvoltare mentenanta portal, 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 

c) oferta finaciară. 
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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 servicii dezvoltare mentenanta portal Cod 

CPV72212900-8  

organizat la data de 22 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. 

 

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. 
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Candidat/ofertant, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 
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Formular 4 

 

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

  ____________________ 

    (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 

 

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 achizitionare servicii dezvoltare mentenanta portal Cod CPV72212900-8  

la data de 22 iulie 2013 , organizată de CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA 

SIBIU (achizitorului), particip şi depun ofertă: 

   [ ] în nume propriu; 

   [ ] 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.  
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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 societatea noastra castigatoare detine pachetul majoritar 

de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie (achizitionare servicii dezvoltare 

mentenanta portal Cod CPV72212900-8  

 

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 contract servicii dezvoltare mentenanta portal 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 efectuam serviciile de 

dezvoltare mentenanta portal  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  

Descrierea  

 

 

1 Administrare  
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2 Informatii stocate si proceduri  

   

   

   

   

3 Organizare portal  

   

   

4 Accesibilitate interfata  

5 Mentenanta (durata, accesibilitate 

personal de mentenata, durata de 

interventie) 

 

6 Instruire, consultanta, asistenta 

tehnica, dezvoltare 

 

 

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 

furnizămservicii dezvoltare mentenanta portal cod CPV72212900-8.  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 realizam servicii de 

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

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

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

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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Contract de  prestari servicii dezvoltare mentenanta portal 

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 Achizitori sau partenerii acestuia, care 

nu sunt autorităţi contractante, procedură aprobată prin Ordin 1050/2012, in baza si cu conditia 

existentei si functionarii Contractul de Finantare POSDRU/110/5.2/G/89601, in cadrul caruia 

Achizitorul are calitatea de Beneficiar,  s-a încheiat prezentul contract de prestari servicii între 

 

CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA SIBIU, cu sediul în Sibiu, strada 

Telefoanelor nr 1, cod poştal 550160, , CUI RO2685440 , reprezentată prin director general Eugen 

Iordanescu si AVRIGEAN MARIA MANAGER PROIECT  în calitate de Achizitor, pe de o parte      

şi  

 

……..............................................…………….....................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 Achizitor - 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.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; 

e.destinaţie finală - locul unde Furnizorul are obligaţia de a furniza serviciile/produsele; 

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

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

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

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

d. 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  

Acest Contract are drept obiect achizitionare servicii dezvoltare mentenanta portal Cod CPV72212900-8 

conform caietului de sarcini care face parte din  prezentul contract . Furnizorul va realiza un  portal in 

vederea informarii eficiente a entitatilor interesate asupra obiectivelor si rezultatelor rogramului,precum 

si promovarea acestuia catre publicul larg,precum si servicii de mentenantă portal .Portalul va fi gazduit 

pe serverul apartinand CCIA Sibiu. 

 

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 

4.2. - Furnizorul se obligă să realizeze si să efectueze portalul în termen de 60 de zile de la data semnării 

contractului de ambele părţi,  

4.3. - Furnizorul va asigura serviciile de instalare, de asistenţă tehnică şi service, gratuite pe toată 

perioada de garanţie prevăzută în oferta tehnică.  

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

furnizare. 
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4.5. - Preţul total al contractului respectiv preţul produselor livrate este de  lei, la care se adaugă……… 

TVA . Orice cheltuieli necesare cu realizarea,conceperea si instalarea portalului sunt incluse în preţ. 

4.6 - Facturarea şi plata se va face la livrarea completă, recepţia integrala  in baza unui proces verbal de 

receptie, astfel cum sunt menţionate în caietul de sarcini. Transferul dreptului de proprietate se face 

odată cu încheierea procesului verbal de recepţie 

 

5. Durata contractului 

5.1 – Durata prezentului contract:de la semnarea lui de catre ambele parti si pana la 31.12.2013 ,  

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. 

 

7. Obligaţiile principale ale Furnizorul  

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

propunerea tehnică, conform specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini. 

7.2.- Furnizorul va înştiinţa Achizitorul cu minimum 3 zile înainte asupra datelor de livrare pentru 

asigurarea accesului la locul de instalare . 

7.3 - Furnizorul se obligă să efectueze serviciile  în termen de maxim 60  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. 
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8. Obligaţiile principale ale Achizitorului 

8.1 -  Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile în termenul convenit. 

8.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către Furnizor conform termenilor stabiliti la 

pct 11 si 12 din contract 

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

9.1 - Pentru întârzierea în livrarea serviciilor, partea în culpă datorează penalităţi 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 cere rezolutiunea de drept şi de a pretinde plata de daune-interese. 

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

Furnizorul, 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 Furnizorul. În acest caz, 

Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită 

până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

10. Recepţie, inspecţii şi teste 

10.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi  verifica serviciile prestate 

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

10.2 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei finale se vor face la destinaţia finală, la locatia stabilita in 

documentatie si caietul de sarcini. 

10.3 - Dacă portalul inspectat sau testat nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl 

respingă, iar Furnizorul , fără a modifica preţul contractului, are obligaţia de a remedia  ceea ce s-a 

constatat ca necorespunzator 

10.4 - Prevederile clauzelor 10.1-10.3 nu îl vor absolvi pe Furnizorul de obligaţia asumării garanţiilor 

sau altor obligaţii prevăzute în contract.  

11. Livrarea, instalarea, facturarea şi plata 

Livrarea si instalarea se va face la sediul Achizitorului, indicat in contract. Facturarea se va face la data 

livrarii, pentru intreaga valoare a contractului. Furnizorul va primi maximum 50% din valoarea 

contractului, dar nu mai putin de 5% din valoarea contractului, in functie de disponibilitatile banesti ale 



 
 

Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 
Sibiu 

 
 

Camera de Comerţ, Industrie 

şi Agricultură Sibiu 

 

 
 Formarea profesională utilizând soluții informatice 

   – o soluție pentru reconversia forței de muncă din zona rurală de pe raza județului Sibiu 
POSDRU/110/5.2/G/89601 

  
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Sibiu 

Sibiu, str. Telefoanelor, nr. 1 – Telefon/fax 0269 210503, email: cciasb@cciasb.ro 
Numar de înregistrare ca operator de date cu caracter personal: 26965 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial- Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

                                                          
33 

Achizitorului, in maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului pe baza facturii emise 

de catre Furnizor. Restul sumei va fi platita intr-un cont escrow deschis de catre Furnizor, in transe sau 

intr-o singura plata, pana la trecerea celor 270 de zile calendaristice de la data punerii in functiune. 

Furnizorul va putea solicita accesarea contului escrow numai dupa trecerea celor 270 de zile de la data 

punerii in functiune, si numai pe baza unui certificat de functionare conforma emis de catre Achizitor 

dupa trecerea acestei perioade. Achizitorul poate emite acest certificat oricand pe durata celor 270 de 

zile. Termenul de 270 de zile calendaristice este considerat termen de functionare de proba a platformei. 

Orice nefunctionalitate sesizata in acest interval se va remedia in termen de maximum 24 de ore de la 

notificare. Neremedierea in termenul mentionat sau nefunctionarea conforma a portalului, constituie 

neindeplinire culpabila a obligatiilor contractului, ducand la rezolutiunea de drept a contractului fara 

somatie,sau interventia instantei. Rezolutiunea contractului da dreptul Achizitorului sa retina total sau 

partial sumele aflate in contul escrow, acestea urmand a constitui despagubiri cuvenite Achizitorului. 

Pierderea de catre Furnizor a sumelor platite de catre Achizitor intervine chiar daca aceste sume au fost 

platite in alt cont decat in contul escrow. Furnizorul a inteles pe deplin si accepta ca asigurarea 

mentenantei aferenta portalului pe care il realizeaza, instaleaza si pune in functiune nu este un serviciu 

distinct, ci o conditie tehnica obligatorie, drept urmare mentenanta nu are valoare distincta in cadrul 

contractului si nu va face obiectul unei facturari separate. Asigurarea mentenantei portalului, respectiv 

mentinerea sa in functiune si actualizarea in parametrii mentionati in Caietul de Sarcini, pe toata durata 

contractului, este o obligatie a Furnizorului similara cu obligatia de a asigura garantia 

produselor/serviciilor in cadrul contractelor comerciale. Incalcarea acestei obligatii din partea 

Funrizorului duce la rezolutiunea de drept a contractului, fara somatie sai interventia instantei si da 

deplin drept Achizitorului sa recupereze integral sumele platite in cadrul acestui contract. Intr-un astfel 

de caz, nici o suma nu va putea fi ceruta sau dedusa de catre Furnizorul in cazul acestui contract. Daca 

rezolutiunea de drept a contractului din vina Furnizorul, in conditiile de mai sus, va determina 

nerespectarea Contractului de finantare POSDRU in baza caruia se face finantarea acestui contract de 

realizare a portalului, sau intarzieri sau nerabursari sau rambursari incomplete ale unei/unor Cereri de 

Finantare, Furnizorul ramane deplin responsabil pentru sumele pe care Achizitorul le-ar pierde sau nu i-

ar fi rambursate sau i-ar fi reduse din valoarea eligibila a finantarii POSDRU drept urmare a rezilierii 

acestui contract din vina Furnizorului. 

  

12.Plăţi 

Plata contractuluiva fi efectuată pe bază de factură, fără a depăşi termenul 

de cel mult 270 de zile calendaristice de la data aprobării de către Achizitor a Notei de certificare a 

serviciilor prestate (formular anexă la Documentaţia de atribuire). 

Dacă la facturare, factura sau documentele care însoţesc factura nu sunt întocmite corespunzător şi sunt 

necesare clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Achizitorului, 
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termenul de 270 de zile pentru plata facturii se suspendă prin notificare, iar repunerea in termen se face 

dupa ce toate documentele suport au fost primite de catre Achizitor in forma corespunzatoare. 

Plata se va face astfel:  

- o suma de minim 5% si maxim 50%, in functie de disponibilitatile banesti ale Achizitorului, in 

maxim 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului pe baza facturii emise de catre Furnizor. 

- restul de plata, după realizarea portalului si punerea in functiune şi aprobarea Notei de certificare, in 

maximum în termen de 270 de zile calendaristice. 

 

12.2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc serviciile: 

 a) factura fiscală; 

12.3 – Contractul este considerat deplin si conform executat de catre Funrizor la data la care are loc 

Certificarea de către Achizitor a faptului că serviciile de dezvoltare mentenantă portal au fost efectuate, 

dar nu mai repede de sfarsitul perioadei de executare a contractului.  

12.4 Termen de instalare: maxim 60 zile de la data semnării contractului. Termenul de instalare 

include și perioada necesară furnizorului pentru instalare și punere în funcțiune . 

 

13. Servicii  

13.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a serviciilor/produselor, Furnizorul are obligaţia de a presta şi 

serviciile accesorii ce tin de obiectul contractului, fără a modifica preţul contractului. 

13.2. - Furnizorul are obligaţia de a asigura garantia pentru toată perioada de garanţie asumată prin 

contract. 

 

14. Perioada de garanţie acordată portalului 

14.2 - (1) Perioada de garanţie acordată portalului de către Furnizor este 3 ani. 

(2) Perioada de garanţie începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea acestuia la 

destinaţia finală.. 

14.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce 

apare în conformitate cu această garanţie. 



 
 

Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 
Sibiu 

 
 

Camera de Comerţ, Industrie 

şi Agricultură Sibiu 

 

 
 Formarea profesională utilizând soluții informatice 

   – o soluție pentru reconversia forței de muncă din zona rurală de pe raza județului Sibiu 
POSDRU/110/5.2/G/89601 

  
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Sibiu 

Sibiu, str. Telefoanelor, nr. 1 – Telefon/fax 0269 210503, email: cciasb@cciasb.ro 
Numar de înregistrare ca operator de date cu caracter personal: 26965 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial- Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

                                                          
35 

14.4 - La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea în maxim 

24 de ore, fără costuri suplimentare pentru Achizitor.  

14.5. Pe toata durata de functionare a acestui contract Furnizorul se obligă să efectueze 

toate actualizările necesare site-ului, inclusiv postarea de articole noi, materiale şi 

gestionarea structurii acestuia, atunci când Achizitorul solicită acest lucru. Actualizările vor fi 

efectuate de către Furnizor în decurs de maximum 24 ore de la cererea 

Achizitorului, ori de cate ori este nevoie, astfel încât să se asigure eficienţa în utilizarea 

portalului. Pe toata perioada mentenanţei, Achizitorul va putea efectua modificări şi 

actualizări la acest site. Serviciile de mentenantă presupune actualizări  periodice de securizare site, 

intervenţii pentru schimbări şi completări în site, uploade fisiere, reconfigurari, setare si resetare, 

testare.  

14.6 Pe toata urata durata garantiei, Furnizorul va asigura orice remediere si interventie va fi necesara 

pentru functionarea platformei, fara a mai avea obligatia de a furniza serviciile de actualizare, 

considerate a fi specifice asigurarii mentenantei. 

 

15. Ajustarea preţului contractului 

15.1 - Pentru serviciile prestate şi/sau produsele livrate, plăţile datorate de Achizitor catre Furnizor sunt 

cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 

15.2 - Preţul contractului este ferm şi nu se modifică. 

 

16. Amendamente si rezilierea unilaterala a contractului 

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. 

16.2. Contractul este reziliat de drept si fara interventia vreunei instante in cazul in care Contractul de 

Finantare POSDRU/110/5.2/G/89601 in baza caruia a fost realizata achizitia publica care face obiectul 

acestui contract, este suspendat sau intrerupt sau reziliat de catre entitatea care il finanteaza. In acest caz, 

partile acestui contract sunt puse in situatia anterioara semnarii contractului, fara a avea posibilitatea de 

a-si solicita despagubiri sau penalizari de orice natura. 
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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. 

 

20. Comunicări 

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

transmisă în scris. 
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            (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 

 

 


