


 
 

 

Contract de furnizare  

nr...... data...................... 

 

 

 

1. Părţile contractante: 

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 

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

modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,  

 Intre 

1.1 Autoritatea contractanta SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU, cu sediul in SIBIU, 

STR.ALEEA FILOZOFILOR NR. 3 – 5, telefon 0269/210979, fax 0269/230212, avand codul fiscal 4240650 si 

contul RO54TREZ24F660601710102X deschis la TREZORERIA SIBIU, reprezentat prin MANAGER – 

DR.FRÂNCU OVIDIU, in calitate de achizitor 

 si 

1.2......................................................... cu sediu in ......................................, tel.................., fax............................, 

numar de inmatriculare ...........................,  CUI ....................................... 

Cont........................................ deschis la  Trezoreria ……………………. 

reprezentat prin  ………………………………functia  - …….....……………., in calitate de furnizor 

  

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 prezentul contract, pe care 

furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 

e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar fi 

transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte 

asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul 

de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut 

comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. 

Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului; 

g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de 

Comerţ (CIC); 

i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi 

inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care 

face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 

războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 



eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 

executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare 

 3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma 

de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

 3.2 - Termenul „zi” ori „zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica In mod 

diferit.  

 

4. Obiectul şi preţul contractului 
 4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze, să instaleze si sa puna in functiune un grup electrogen, avand 

specificatiile prevazute in oferta, în termen de 30 zile de la semnarea prezentului contract şi în conformitate cu 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

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

furnizare ......................... lei. 

 4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor 

accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor, este de ....................., din care T.V.A. ................... 

 

5. Durata contractului 

5.1 – Prezentul contract isi produce efectele incepand cu data semnarii si pana la data de ......................... 

 

 6. Documentele contractului 

 6.1 - Documentele contractului sunt: 

a) Acte aditionale, daca exista 

b) Alte anexe 

 

7. Drepturi de proprietate intelectuala 

7.1.Furnizorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror : 

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, 

nume, marci inregistrate etc.), in legatura cu produsele achizitionate 

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de 

incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre achizitor . 

 

8. Obligatiile furnizorului : 

8.1.Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate in oferta. 

8.2.Furnizorul asigura vanzarea produselor, livrarea, instalarea si punerea in functiune la destinatia finala a 

beneficiarului; furnizorul asigura servicii de remediere si piesele de schimb numai in conditiile certificatului 

de garantie a produselor.  

8.3.Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau 

deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare. 

8.4.Furnizorul are obligatia de a livra produsele la sediul institutiei din Sibiu, str.Aleea Filozofilor nr.3 – 5, in 

cursul saptamanii pana la ora 15,00 

 

9. Obligatiile achizitorului  

9.1. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia furnizorului orice facilitate si/sau informatii pe care acesta le-a  

cerut si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 

9.2. Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.  

9.3. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre furnizor in termen de 60 de zile de la data facturarii si 

semnarea procesului verbal de punere in functiune a aparatului care fac obiectul prezentului contract. 

9.4 Plata se va face prin ordin de plata. 

 

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  



10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci 

achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 

procentuală de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere din preţul contractului. 

10.2 - 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. 

10.3 - 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. 

 

 

11. Garanţia de bună execuţie a contractului 

11.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din pretul 

contractului fara TVA, respectiv in suma de ....................., înainte de începerea executării contractului. Contul 

in care poate fi constituita garantia de buna executie este RO27TREZ5765006XXX011390 deschis la 

Trezoreria Sibiu. 

11.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, 

dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin 

prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de 

a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  

11.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la îndeplinirea 

obligaţiilor asumate, respectiv de la de la data întocmirii procesului-verbal de punere in functiune a produselor 

care fac obiectul contractului. 

11.4 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.  

 

12. Recepţie, inspecţii şi teste 

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

conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract. 

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

finală a produselor, respectiv la sediul achizitorului din Sibiu, Str.Aleea Filozofilor nr.3 – 5. 

12.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să 

îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia: 

a) de a înlocui produsele refuzate; sau 

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice. 

12.4 - 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. 

12.5 - Prevederile clauzelor 12.1-12.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor 

obligaţii prevăzute în contract.  

 

13.  Ambalare si marcare 

13.1 - (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. 

 

14. Transportul, livrarea produselor si documentele care le insotesc 

14.1 Furnizorul are obligatia de a livra produsele la sediul achizitorului din Sibiu, str.Aleea Filozofilor nr.3 - 5. 

14.2 Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele : 

a) factura fiscala; 

b) avizul de expeditie ; 

c) certificat de garantie ; 



d) manual de utilizare in limba romana 

14.3 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de 

recepţie produselor.  

 

15. Asigurări 
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau 

deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul comercial de livrare 

convenit.  

 

16. Servicii  

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

furnizării produselor, respectiv instalarea, punerea in functiune a produselor, asigurarea service-ului pe perioada 

de garantie a produselor, fără a modifica preţul contractului. 

 

17. Perioada de garanţie acordată produselor 

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

asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun 

defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi 

că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare. 

17.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este de 24 de luni de la punerea in 

functiune . 

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

destinaţia finală. 

17.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare 

în conformitate cu această garanţie. 

17.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui 

produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei 

de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie de 24 de luni  care decurge 

de la data înlocuirii produsului.  

17.5 - 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. 

 

18. Termene si modalitati de plata 

18.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele 

declarate în oferta, anexă la contract. 

18.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre furnizor in termen de 60 de zile de la data facturarii si 

semnarea procesului verbal de punere in functiune a aparatului care fac obiectul prezentului contract. 

 

19. Amendamente 

19.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului, prin act aditional . 

 

20. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

20.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada mentionata la art.4.1. 

20.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de livrare sau de prestare a 

serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei de furnizare 

asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 

20.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere 

în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului. 

 

21. Forţa majoră 

21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 



21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

21.3 - 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. 

21.4 - 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. 

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

acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

21.6 - 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. 

 

22. Solutionarea litigiilor 

22.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, 

orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 

22.2.  Daca dupa 30 de zile de la inceperea acestor tratative achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in 

mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele 

judecatoresti competente . 

 

23. Comunicari 

23.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in 

scris. 

23.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 

23.3. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail . 

 

24. Legea aplicabila contractului 

24.1.  Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania . 

24.2. Prezentul contract se completeaza cu prevederile legale in vigoare . 

 

25. Dispozitii finale 

25.1.Prezentul contract a fost incheiat azi ..................., in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare 

parte contractanta. 

 

 

 

ACHIZITOR,                                                                          FURNIZOR, 

 



 
                                          

                                                            

 

 

                             

 

                                              CAIET DE SARCINI  

                                   PENTRU ACHIZITIE GENERATOR 

 

 

 

CAP 1.   Denumirea achizitiei .Generalitati. 

 

                Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu doreste sa achizitioneze un generator 

ce va fi utilizat la alimentarea de rezerva cu energie electrica a statiei de oxigen din 

incinta spitalului. 

 

Cod CPV al achizitiei :  31121000-1 Grupuri electrogene. 

 

CAP 2.   Solicitarile autoritatii contractanta. 

 

2.1  Cantitatea necesara 

        Spitalul de Pneumoftiziologie doreste sa achizitioneze 1 buc, generator , 

inclusiv lucrarile de montaj si punere in functiune. 

 

2.2  Notare ,simbolizare 

         In vederea unei bune instruiri a personalului care deserveste generatorul se vor 

utiliza unele simboluri ,atat in instructiuniile de utilizare ,intretinere cat si pe 

generator. 

 

2.3 Termenul de garantie pentru produsul generator va fi egal cu termenul de 

garantie dat de producator dar nu mai mic de 24 luni de la data punerii in 

functie  respectiv semnarea procesului verbal de receptie de catre reprezentantii 

autoritatii contractante. 

2.4 Defectiunile aparute in perioada de garantie vor fi anuntate de achizitor prin 

orice mijloace ,inclusiv telefonic , ofertantul avand obligatia de a intervenii 



pentru remedierea defectiunilor in maxim 48 de ore de la data si ora 

comunicarii. 

Toate defectiunile aparute in termenul de garantie se vor remedia pe cheltuiala 

ofertantului . 

Ofertantul se obliga sa prelungeasca durata termenului de garantie cu timpul 

scurs de la data la care achizitorul a reclamat defectul. 

2.4    Cerinte constructive. 

 

-       Tablou de pornire si comutare automata AAR 

-        Panou de control si comanda cu dispozitive de masurare 

-        Carcasa insonorizata 

-         Putere : 

                       -stare de asteptare (standby)     -Minim 35KVA/28KW 

                       -amorsat (prime)                       -Minim 30KVA/24KW 

-         Tip: Trifazat 

-         Tensiune nominala: -400/230V 

-         Factor putere (cos ø) -0,8 

-          Frecventa    50Hz 

-         Nivel zgomot : max 96 dB 

-          Motor : diesel in 4 timpi 

-         Disjunctor protectie iesire. 

 

           Generatorul va fi montat la sediul Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Str 

Aleea Filozofilor nr 3-5 si va fi conectat la tabloul general care alimenteaza cu 

energie electrica statia de oxigen. 

 

2.5 .Documente solicitate la receptie 

 

- Proces Verbal de receptie 

-Manual de exploatare 

-Instructiuni de protectia muncii si PSI 

-Certificat de calitate 

-Certificat de conformitate 

-Certificat de garantie 

         Toate documentele vor fi redactate in limba romana. 

2.6 Receptie 

 

La receptie se vor efectua probe de functionare ,in urma carora  va fi intocmit 

un Proces Verbal de Receptie intre reprezentantii desemnati ai Spitalului si 

reprezentantii ofertantului. 

 



In cadrul receptiei se vor efectua probele tehnice de functionare si se va realiza 

instructajul operatorilor cu privire la operarea , intretinerea si normele de 

protectia muncii specifice. 

 

Autoritatea contractanta va achita contravaloarea generatorului conform 

contractului , tinandu-se cont de data semnarii procesului verbal de receptie. 

 

 

CAP 3. CONDITII DE CALITATE. 

       

         La ofertare ,operatorul economic va prezenta certificat de calitate si 

conformitate  pentru produsul ofertat. 

 

 

CAP 4.   LIVRARE , RECEPTIE si GARANTIE 

 

          Livrarea se va face conform contractului pe baza de comanda ferma in maxim 

30 de zile de la data primirii acesteia.  

          Verificarea calitatii se va face pe cheltuiala operatorului economic , 

respingandu-se cele necorespunzatoare.Garantia produsului va fi egala cu garantia 

producatorului , dar nu mai mica de 2 ani. 

          

           Ambalarea , transportul , montajul ,racordarea la instalatia electrica a 

beneficiarului si punerea in functiune se vor efectua de catre ofertant. 

 

 

CAP 5.   PREZENTAREA OFERTEI  FINANCIARE  

 

           Pretul unitar pentru produsul generator va fi exprimat in lei (fara TVA) si va 

cuprinde si costurile cu ambalarea , transportul , montajul, racordarea la instalatia 

electrica a beneficiarului si punerea in functiune a acestuia la sediul specificat de 

achizitor. 

 

            In vederea estimarii corecte a valorii lucrarilor de montaj si racordare la 

instalatia electrica a beneficiarului , vizualizarea locatiei si a instalatiei electrice 

existente se poate face la sediul Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu str Aleea 

Filozofilor nr 3-5. 

 

 

CAP 6.  PREZENTAREA OFERTEI TEHNICE 

 



            La ofertare, operatorul va prezenta documente care vor cuprinde toate 

caracteristicile tehnice pentru produsul solicitat precum si lista cu dotarile standard 

specifice (chei , surubelnite, etc) necesare in perioada de exploatare a produsului  

 

             Cerintele impuse in prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind 

minimale. In acest sens orice oferta de baza prezentata , care se abate de la 

prevederiile Caietului de sarcini va fi luata in considerare, dar numai in masura in 

care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor 

minimale din Caietul de sarcini. 

 

 

 

Ing  MIHAI FLORIN. 
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FISA DE DATE A ACHIZITIEI  
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficiala: Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu 

Adresa: Aleea Filozofilor nr 3-5 

Localitate: Sibiu Cod postal:550194 Tara:Romania 

Punct(e) de contact:Balabuc Gheorghe Telefon:0269210979 

E-mail:spitaltbcsibiu@clicknet.ro Fax:0269230212 

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro 

 

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE 

PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv 

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 

□ Agentie/birou national sau federal 

□ Colectivitate teritoriala  

□ Agentie/birou regional sau local  

□ Organism de drept public  

□ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana 

 

 

□ Altele (precizati): ————————— 

□ Servicii publice generale 

□ Aparare 

□ Ordine si siguranta publica 

□ Mediu 

□ Afaceri economice si financiare 

■ Sanatate 

□ Constructii si amenajari teritoriale 

□ Protectie sociala 

□ Recreere, cultura si religie 

□ Educatie 

□ Altele (precizati): ————— 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                              da □ nu ■ 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta 

Furnizare,montare si punere in functiune grup electrogen  

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor  

Contract de furnizare a unui grup electrogen  

II.1.3) Procedura implica 

Un contract de achizitii publice                                                                 ■ 

Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                 □ 

Incheierea unui acord-cadru                                                                      □ 

Estimarea valorii totale a achizitiilor: 

Valoarea estimata fara TVA: 32500                                                                Moneda: RON  

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

 Furnizare,montare si punere in functiune grup electrogen in conformitate cu caracteristicile caietului de sarcini  

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 
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 Vocabular principal  

Obiect principal 

 

Obiect secundar 

31121000-0 Grupuri electrogene (Rev.2) 

51500000-7 Servicii de instalare de echipamente 

si utilaje (Rev.2)  

 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul  

  Furnizare,montare si punere in functiune a unui  grup electrogen 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata :  90 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor 

sau lucrarilor 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea pretului contractului                                                                                                    da □ nu ■ 

 

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

In conformitatea cu modelul de contract anexat  

    1) ) Garantie de participare 

Garantia de participare. Cuantum: 800lei sau echivalent in valuta. Echivalenta pentru o garantie de 

participare depusa în alta valuta se va face la cursul BNR din data publicatii invitatiei de participare. 

Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, calculata de la data limita 

de primire a ofertelor. Forma de constituire: instrument de garantare emis de o societate bancara sau 

virament bancar in contul (RO27TREZ5765006xxx011390) deschis la Trezoreria Sibiu. In cazul scrisorii 

de garantie bancara se completeaza conform formularului B. Se poate constitui si printr-un instrument 

de garantare ce poate fi emis de o societate de asigurari, instrument de garantare irevocabil, care va fi 

prezentat in original, valabilitatea egala cu perioada de valabilitate a ofertei si va mentiona dreptul 

autoritatii contractante de a retine garantia de participare in cazurile prevazute la art.87 alin.1 din HG 

925/2006, conform dispozitilor art. 86 alin.3 din HG 925/2006. Se poate depune si in numerar la 

casieria autoritatii contrcatante, Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu,str Aleea Filozofilor nr 3-5 (orar L-

V: 7-15). Nota: Ofertantii din categoria Întreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada în acest sens 

prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346 / 2004), beneficiaza de reduceri cu 50% 

pentru garantia de participare si pentru garantia de buna executie din cuantumul precizat in 

documentatia de atribuire. Neconstituirea garantiei de participare si neprezentarea acesteia impreuna 

cu oferta, atrage dupa sine respingerea ofertei.Dovada garantiei de participare se va depune la sediul 

autoritatii contractante in orininal pana la data limita de depunere a ofertelor. 

    2) GARANTIA DE BUNA EXECUTIE  

Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din pretul 

contractului fara TVA, 

  3)Furnizorul se obligă să furnizeze  în termen de 30 zile de la semnarea contractului. 
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4) CONDITII DE PARTICIPARE 

a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului 

-  Declaratia privind eligibilitatea în conformitate cu formularul 1 Încadrarea în situatia prevazuta la 

art. 180 din Ordonanata de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata 

pentru atribuirea contractului de achizitie publica. 

 - Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr. 34/2006 în conformitate cu formularul 2.  

- Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 691 - Formular 4.(Personal cu functii de 

raspundere: Manager Francu Ovidiu,Dir. Medical Dr Draghila Ioan , Dir. Fin.-Contabil Ec Oprean 

Tatiana ,Consilier Juridic Jr Ciulavu Anca,Sef Serv. Achizitii Sing Balabuc Gheorghe,Responsabil achizitie 

Ing Mihai Florin ) 

b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

- Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa ca ofertantul 

are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate 

prin prezenta documentatie de atribuire, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie 

reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.  

Mod de prezentare:   - pentru persoanele fizice/juridice romane: Se va depune certificatului 
constatator in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu 
originalul” (A se vedea Ordinul nr.509/2011).  

                                     - pentru persoanele fizice/juridice straine: certificatul constatator se va prezenta 
fie in original (cel emis de statul de resedinta al ofertantului) fie in copie conform cu originalul, insotit 
de traducerea autorizata si legalizata.b) pentru persoane juridice / fizice straine  

                                    - Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din 
punct de vedere profesional documente care sa dovedeasca o forma de înregistrare si exercitare a 
activitatii profesionale in conformitate cu prevederile legale din tara de provenienta. (documentul se 
va prezenta în copie legalizata, anexându-se si traducerea autorizata în limba româna) 

5)Capacitatea economica si financiara 

.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala  

-declaratie /certificat CE de conformitate pentru produsele ofertate emise de catre organisme 

abilitate in acest sens , din care sa reiasa conformitatea produselor si valabilitatea marcajului CE 

Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului 

Dovada implementarii si certificarii de catre ofertant a unui sistem de de management al calitatii in 

conformitate cu ISO 9001/2008 sau echivalent. 
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IV.CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de 

solutii) 

IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau enumerati criteriile 

de atribuire in cazul contractului de concesiune, respectiv criteriile de evaluare a proiectelor in cazul 

concursului de solutii) 

 

Cel mai mic pret                                                                                                                                                      

■ 

 

sau  

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic in ceea ce priveste                                                      

□ 

 

 

V.. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice  

Ofertantul va elabora propunerea tehnica, astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele 

prevazute în Caietul de Sarcini – Specificatii tehnice . Se precizeaza obligativitatea de prezentare a 

ofertei in forma solicitata astfel incat informatiile prezentate din oferta sa asigure identificarea facila 

a corespondentei cu specificatiile tehnice din Caietul de Sarcini. Cerintele generale si specificatiile 

tehnice din Caietul de Sarcini au caracter minimal obligatoriu si se vor proba cu documentatie 

originala si tradusa in limba romana pentru produsele ofertate. In acest sens, fiecare caracteristica va 

fi evidentiata în documentatia ofertantului, astfel încât comisia de evaluare sa o poata identifica 

drept criteriu îndeplinit conform cerintelor tehnice solicitate. Ofertele care nu fac dovada explicita a 

caracteristicilor tehnice vor fi considerate neconforme. Propunerea tehnica va cuprinde o descriere a 

produselor ofertate, continand si urmatoarele: - Fise tehnice detaliate, pagini catalog etc., care 

trebuie sa cuprinda toate informatiile necesare în vederea determinarii corespondentei între 

produsul ofertat si cerintele minimale din Caietul de Sarcini; Formularul 8 - datele de identificare ale 

produsului; Dovada conformitatii produselor ofertate cu cerintele solicitate se va demonstra prin 

documentatie tehnica din partea producatorilor, declarati pentru produsele ofertate. Documentele 

se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si 

insotite de traducerea autorizata in limba romana  

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare  

Se va prezenta oferta in mod obligatoriu pentru produsul solicitat, conform cerintelor caietului de 

sarcini, formular F1. Nerespectarea acestei cerinte va duce la respingerea ofertei. Se vor completa  

toate formularele continand detalierea elementelor de cost ce formeaza propunerea financiara – 

Formularul 7 impreuna cu anexele Grafic de livrare si centralizator de preturi.Cursul leu/euro ce 

trebuie avut in vedere la intocmirea ofertei financiare este cursul BNR calculat cu 2 zile inaintea datei 

limita de depunere a ofertei. Oferta va cuprinde si toate costurile legate de livrare montare si punere 

in functiune, transport franco-beneficia 

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei  
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Oferta va fi insotita de  dovada platii garantiei de participare ,insotite de OPIS  si depuse la sediul 

autoritatii contractante la Registratura, str.Aleea Filozofilor , nr.3-5, Sibiu, program 7-15.00(L-v) pana 

la data limita de depunere a ofertelor 

Ofertele se primesc pana in data de 08.07.2015 ora 14.00 

 

Sef Birou 

Sing Balabuc Gheorghe 



 

 

SECTIUNEA IV  -  FORMULARE  

 

Formular A Scrisoare de inaintare 

Formular B Scrisoare de garanţie bancară pentru participare cu ofertă la procedura de 

atribuire a contractului de achiziţie publică 

Formular 1 Declaraţie privind eligibilitatea 

Formular 2 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 a OUG 

34/2006  

Formular 3 Declaraţie privind calitatea de participant la procedură 

Formular 4 Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 

Formular 7 Formular de oferta 

Formular 7a Grafic de livrare 

Formular 7b Centralizator de preturi 

Formular 8 Date de identificare ale produsului 

Formular 10 Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



           Formular A 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

Către ________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

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

procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului 

_________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică), 

 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă 

transmitem alăturat următoarele: 

 

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru 

participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 

2.Oferta; 

3. Documentele care însoţesc oferta. 

 

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

 

Data completării ___________         Cu stimă, 

  Operator economic, 

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

         (semnătura autorizată ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular B 



    ___________________        

      (denumire emitent garantie) 

 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

Catre ___________________________________________ 

                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ____________________________________, 

                           (denumirea contractului de achizitie publica) 

noi ____________________, avand sediul inregistrat la ___________________________________, 

            (denumirea bancii)                                                                            (adresa bancii) 

ne obligam fata de _____________________________________ (demunirea autoritatii contractante ) 

Ofertantul are dreptul de a lege una dintre cele doua variante de mai jos –I sau II : 

I. Sa onoram neconditionat orice solicitare de plata din partea autoritatii contractante , in limita a 

____________din valoarea estimata a contractului , adica suma de _________Ron ( in litere si cifre )la prima 

sa cerere scrisa si fara ca acesta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva in situatia in care 

autoritatea contractanta declara ca suma ceruta de ea si datorata ei este cauzaata de culpa ofertantului , fiind 

incidente una sau mai multe dintre situatiile de la literele a)-c)de mai jos ( in cazul garantiei care se executa 

neconditionat conform art.86 alin (3)lit b)din HG 925/2006);        sau  

II. Sa onoram conditionat orice solicitare de plata din partea autoritatii contractante, in limita a _____  din 

valoarea estimata a contractului , adica suma de _________Ron ( in cifre si litere )la prima sa cerere scrisa si 

dupa constatarea culpei ofertantului in conformitate cu contractul garantat.In cererea sa autoritatea 

contractanta va preciza ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora 

dntre situatiile de la literele a)-c)de mai jos (cazul garantiei care se executa conditionat conform art .86 alin 

93) lit.a) din HG 925/2006  

a) ofertantul __________________________si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;                                                                                           

(denumirea/numele) 

   b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 

                                                                                                    (denumirea/numele) 

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; 

    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 

                                                                                                     (denumirea/numele) 

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 

 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________. 

Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

 

Formular 1  



OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

           (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 

economic) 

 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în 

acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 

a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre 

definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru 

corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  

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

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

documente doveditoare de care dispunem. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 

                                                                                               (se precizează data expirării perioadei de 

valabilitate a ofertei) 

 

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

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 

 

 

 

 

Formular 2  



 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 34/2006 

 

 

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana 

juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menţionează 

procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează, după caz, 

denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [zi/luna/an], organizată de 

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj, declar pe proprie raspundere că: 

 

a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic; 

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

bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 

România;  

c) 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. 

     d)  in ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale şi nu am săvârşit vreo 

faptă care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 

       e) nu prezint informatii false si nu refuz prezentarea informatiilor solicitate de catre autoritatea 

contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie 

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

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

documente doveditoare de care dispun. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu 

realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completarii 

………………………… 

                                                                                              Operator economic, 

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

                                                                                        (semnătură autorizată si stampilă) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

   

                                             Formular nr.  4 

DECLARATIE 

 

 

 

 Subsemnatul ………………………………………….reprezentant legal al 

…………………………………………… in cadrul procedurii de achizitie 

………………………………………………….. organizata pentru atribuirea contractului de achizitie publica 

………………………………………………………… organizata de Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu la 

data de ……………………. pentru achizitia de 

……………………………………………………………………… declar pe propria raspundere ca, in 

calitatea mea de Ofertant/Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant/tert sustinator, nu am drept membri în 

cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi persoane 

care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel 

cum sunt acestea prevăzute la art. 69¹ lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul Spitalului  

Pneumoftiziologie Sibiu, respectiv Manager- Dr. Francu Ovidiu, Dir.Medical Dr. Draghila Ioan  , Dir.Fin.-

Contab.- Ec. Oprean Tatiana, Sef serv. Achiz.-Sing.Balabuc Gheorghe  , Jr. Ciulavu Anca, Responsabil 

Achizitii Ing.Mihai Florin. In cazul in care se va dovedi contrarul sunt de acord sa fiu exclus din procedura de 

atribuire. 

 

 

 

        Semnatura autorizata 

 

       

 

 

 

 

 

 

              

                                     

 

 

 

 



 

 

 

OPERATORUL ECONOMIC     Formularul 7 

__________________ 

   (denumire ofertant) 

FORMULAR DE OFERTĂ 

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

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

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

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

închiriem cu opţiune de cumpărare/ să închiriem fără opţiune de cumpărare /să furnizăm în sistem leasing cu 

opţiune de cumpărare/să furnizăm în sistem leasing fără opţiune de cumpărare (se elimină opţiunile 

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

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

moneda ofertei) în rate lunare/ trimestriale (se elimină opţiunile neaplicabile), la care se adaugă TVA în 

valoare de ....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în graficul 

de timp anexat. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata în litere şi 

cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi 

poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim 

garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în 

mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea 

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un 

contract angajant între noi.  

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

Data _____/_____/_____ 

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

(nume, prenume şi semnătură),  

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

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

   

 

 



                                       

  Formular 7a 

GRAFIC DE LIVRARE 

 

_________________________________________________________________________________ 

Nr. Denumirea  Cantitatea     Data de livrare/Perioada de zile calendaristice 

crt. produsului      (U.M.)             necesara fiecarei livrari 

_________________________________________________________________________________ 

  1. 

_________________________________________________________________________________ 

  2. 

_________________________________________________________________________________. 

 

 

Ofertant, 

________________ 

(semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formular 7b 

 

CENTRALIZATOR DE PRETURI 

 pentru produse  

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

produsului   

U.M. Cantitate 

maxima/ 

acord 

cadru 

 

Pret unitar/ la 

destinatia 

finala. (lei) 

Valoare/ 

destinatia 

finala (lei) 

(2X3) 

Valoare/ la 

destinatia 

finala  

(euro) 

 

Pret/ambalaj 

la destinatia 

final 

(lei) 

 1  2 3 4 5 7 

1        

        

2        

        

3        

        

 TOTAL  

(lei) 

      

 TOTAL cu 

TVA (lei) 

      

 

Ofertant, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 



 

Formularul 8  

 

 

TABEL DETALII PRODUCĂTOR 

 

 

 

 

Denumire produs / grup produse:_______________________________ 

 

N

r.c

rt.  

Informaţii solcitate  Răspuns  

1  Denumire producător   

2  Ţara de reşedinţă a producătorului 

Adresa poştală  

 

 

3  Ţara / adresa/ unităţii de producţie   

4  Pagina web (dacă este disponibilă)   

5  State membre UE unde 

 produsul/produsele 

 este/sunt comercializat(e)  

 

 

 

6  Sistemul Calităţii   

 Standard aplicat   

 Activităţi acoperite de standard   

 Organismul de certificare   

7  Declaraţie sau autorizaţie   

 Numele semnatarului   

 Poziţia în compania producătoare   

 Contact (telefon /fax/e-mail)   

 

 

Note :  

1. În cazul în care produsele/grupul de produse ofertate au producători diferiţi, tabelul se va completa 

pentru fiecare producător în parte.  

2. Toate câmpurile din tabel trebuie completate explicit de ofertanţi.  
 

 

 

 

Reprezentant/Reprezentanţi legali  

(semnături) 
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Formularul 10 

DECLARAŢIE 

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii  

   I. Date de identificare a întreprinderii  

   Denumirea întreprinderii 

   …………………………………………………………………………………………………… 

   Adresa sediului social 

   …………………………………………………………………………………………………… 

   Cod unic de înregistrare 

   …………………………………………………………………………………………………… 

   Numele şi funcţia 

   …………………………………………………………………………………………………… 

           (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 

  

   II. Tipul întreprinderii  

 Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 

   [ ] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia 

economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr.2. 

   [ ] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 

conform anexei nr.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie. 

   [ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 

conform anexei nr.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.   

 

   III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii
1
  

    Exerciţiul financiar de referinţă
2
 

Numărul mediu anual de 

salariaţi 

Cifra de afaceri anuală netă 

(mii lei/mii Euro) 
Active totale (mii lei/mii Euro) 

   

   

 

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat 

modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, 

întreprindere mică, mijlocie sau mare). 

 Nu 

 Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior) 

 

Semnătura ..................................................................................... 

                (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. 

Data întocmirii .................................... 

Semnătura .......................................... 

 

   1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificată şi completată prin 

OG 27/2006.  

   2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale 

sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de 

acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual 

de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria 

răspundere.  
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