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Sectiunea I – FFIIŞŞAA  DDEE  DDAATTEE  AA  AACCHHIIZZIIŢŢIIEEII 

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT  

Denumire oficială: ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE 

Adresă/ Punct de contact:  STR. SIRETULUI, NR. 5,  TIRGU JIU,JUDETUL GORJ 
Birou de implementare proiect: Str.T.Vladimirescu,nr.17,etj.1,Tirgu Jiu ,jud.Gorj 

Localitate: Tg-Jiu Cod poştal: 

210190 

Ţara: Romania 

Persoana de contact:  
Gheghesan Corina 

Fax/Telefon:  0353814061 sau 0724717675 
                   

E-mail: office@sanseegale.eu            Fax: 0353814061 

Adresa de internet : www.sanseegale.eu 

 

Alte informaţii pot fi obţinute la: 

[x] Punctul de contact menţionat anterior 

Caietul de sarcini, documentația de atribuire pot fi obţinute la: 
[x] Punctul de contact menţionat anterior  

Ofertele/ solicitările/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: 
[x] Punctul de contact menţionat anterior  

Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a 

ofertelor/candidaturilor 

Zile :  3 (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor) 

 

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE 

PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau 

federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale 
acestora 

□ Agenţie/birou naţional sau federal 

□ Colectivitate teritorială  
□ Agenţie/birou regional sau local  

□ Organism de drept public  
□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie 

europeană 
 

 

□ Altele (precizaţi): ————————— 

□ Servicii publice generale 

□ Apărare 
□ Ordine şi siguranţă publică 

□ Mediu 

□ Afaceri economice şi financiare 
□ Sănătate 

□ Construcţii şi amenajări teritoriale 
□ Protecţie socială 

□ Recreere, cultură şi religie 
□ Educaţie 

X Altele (precizaţi): ——ONG——— 

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante                                            

da □ nu x 
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II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

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

contractanta 

Denumire contract: "CONTRACT DE FURNIZARE MOBILIER DE BIROU" 

Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor: Mobilier birou compus din: dulap cu doua usi - 2 buc.,  dulap 

metalic- 2 buc, conform specificatiilor tehnice prezentate in Caietul de sarcini 

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

serviciilor  

a) Lucrari                                   

□ 

B) Produse       

X                               

c) Servicii                                       

□ 

Executare                                     
□ 

Proiectare si executare               

□ 
Executarea, prin orice                

□ 
mijloace, a unei lucrari, 

conform cerintelor 

specificate de autoritatea 
contractanta 

Cumparare         X                             
Leasing                                          

□ 

Inchiriere                                       
□ 

Inchiriere cu optiune de                
□ 

cumparare 

O combinatie intre acestea            
□ 

Categoria serviciilor:    
 

2 A □ 

2B □ 

-  

 

Locul principal de executare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de predare: 

Locatia de implementare a 
proiectului sediul implementarii 

proiectului:  Str.T.Vladimirescu, 

nr.17, etajul 1,  Mun. Tg-Jiu, jud 
Gorj 

 

Locul principal de executare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

II.1.3) Procedura implică 
Un contract de achiziţii publice                                                                        [x] 

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)                                 □ 

Încheierea unui acord-cadru                                                                      □ 

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru : nu este cazul   

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

   In baza contractului ce se doreste a fi atribuit se doreste asigurarea cu mobilier a spatiilor in care se deruleaza 
proiectul  "Pasi spre viitor" POSDRU/130/5.1/G/133927 in perioada 30.06.2014 – 29.12.2015.   
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II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 

 Vocabular principal  

Obiect principal Cod  CPV 39130000-2    MOBILIER DE BIROU 

 CPV 39122100-4  Dulapuri 

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice (GPA) :                

da □ nu [x]                                                      

II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi                                             da □ nu [x] 

un singur lot                                  x un singur lot                   □                           un singur lot                                  □ 

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                  da □ nu [x] 

 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul  

Obiectul contractului ce va fi încheiat îl constituie furnizarea de mobilier de birou pentru derularea 

proiectul  "Pasi spre viitor" POSDRU/130/5.1/G/133927, co-finanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în baza contractului de finanţare 

POSDRU/130/5.1/G/133927 

Executarea contractului începe imediat după semnarea lui, furnizarea mobilierului de birou urmând să 

aibă loc în termen de maxim 30 zile de la comanda achizitorului. 

Preţul contractului de achiziţie nu se actualizează/modifică pe toată perioada de derulare a contractului. 

Plata preţului se va face în maxim 60 zile de la emiterea facturii de către furnizor. 

Valoarea estimata fara TVA a contractului de furnizare „Mobilier de birou”  in cadrul 

Proiectului  "Pasi spre viitor" POSDRU/130/5.1/G/133927  este de  3193,56 lei  fara TVA: 

- Dulap cu doua usi - 2 buc., maxim 387,10 lei fara TVA /buc.; 

- Dulap metalic- 2 buc., maxim 1209,68 lei fara TVA /buc ). 

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut                                                                      Moneda: RON 

In cazul in care valorile a cel putin doua oferte sunt egale, se va solicita ofertantilor respectivi, 

pentru departajare, o noua oferta financiara în plic inchis in maxim 24 ore de la informare, caz in care 
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contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut. 

II.2.2) Opţiuni                                                                                    da □ nu [x]                                                         

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata contractului de achizitie publica este 6 luni de la data semnării contractului de către ambele părţi  

Data estimata de semnare a contractului este data de 29.12.2014 

 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea pretului contractului                                                  da □ nu [x]                                                  

Preţul contractului de achiziţie publică este ferm pe toata perioada de prestare a serviciilor si va fi exprimat în RON 

fara TVA. 

Nu se vor acorda avansuri de plata pentru prestarea serviciilor contractate. 

 

III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

 

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate  

III.1.1.a) Garanţie de participare                                                 da □        nu [x]                                                                                                     

    NU SE SOLICITA 

III.1.1.b) Garantie de buna executie                                              da □        nu [x]                                                                     

d     NU SE SOLICITA 

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 
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Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Devoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:           

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale                  da □        nu [x]     

III.1.5. Legislatia aplicabila 

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 

servicii; 

e) Hotărârea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor 

structurale; 

f)  Ordonanta Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, 

precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător; 

g) Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de 

Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr.1260/1999; 

f) Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si 

a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului în ceea ce priveste 

procedurile de achizitii publice, în ceea ce priveste revizuirea CPV; 

g) Ghidul COCOF 07/0037/02 pentru determinarea corectiilor financiare care trebuie făcute asupra cheltuielii 

cofinantate din fondurile structurale sau din fondul de coeziune pentru neconformarea cu regulile achizitiei 

publice; 

h) Ordinul nr.314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu 

oferta independenta ; 

i) Prevederile ghidului solicitantului generale si specifice emis de AMPOSDRU; 

j) Instructiuni, ordine, notificari emise de AMPOSDRU si ANRMAP cu privire la modul de desfasurare a achizitiilor 
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si implementarea proiectelor; 

k) OMFE 1120/15.10.2013 

l) Site-ul www.anrmap.ro 

  

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in 

registrul comertului sau al profesiei 

III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor  

1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura 

      Modalitatea de îndeplinire : Declaraţie privind calitatea de participant la procedura semnata de 

reprezentantul legal (Completare Formular nr.2 ) 

2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180  

Condiţie de calificare: Ofertantul nu trebuie să  fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre definitivă şi 

irevocabilă, pentru fraudă, corupţie, spălare de bani, activităţi criminale. 

Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere semnata de reprezentantul legal  

( Completare Formular nr.3 )  

3. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181  

Condiţie de calificare : autoritatea contractantă nu va  califica ofertantul care înregistrează datorii la bugetul 

consolidat precum şi la cel local (indiferent de cuantumul acestora); documentele prezentate trebuie să ateste  

îndeplinirea obligaţiilor scadente în luna  anterioară celei în care se depun ofertele . 

Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal   

(Completare Formular nr.4 )  

4. Declaraţie "Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă" 
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Documente de confirmare : Declaraţie pe proprie răspundere (completare  Formular nr.5) 

5. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691  si Declaratie privind 
neaflarea in niciuna din situatiile descrise OUG 66/2011 (art. 14 si 15 – aprobata cu 
modificari si completari prin Legea 142/2012 – cu modif. si complet. ulterioare) si art. 8 din 
Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 

Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere (completare  Formular nr.6.1) si Declaratie 
privind neaflarea in niciuna din situatiile descrise OUG 66/2011 (art. 14 si 15 – aprobata cu modificari si 
completari prin Legea 142/2012 – cu modif. si complet. ulterioare) si art. 8 din Normele Metodologice de 
aplicare a prevederilor OUG 66/2011 (completare  Formular nr.6.2) 

       Pentru această declaratie, persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii în ceea ce priveşte 
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului menţionat  sunt următoarele:      

    

 Presedinte – Gheghesan Corina, Vice-Presedinte – Fiu-Mitrea Nicoleta, Secretar general – Motoniu 
Codruta Daniela, Manager proiect Blendea Ion Marius, Deaconescu Janina-membru. 

 

        6. Documente de identificare și înregistrare. 

 Pentru persoane juridice: 

- Certificatul de înregistrare al firmei și/sau actul juridic în baza căruia s-a dobândit personalitatea juridică, în 

copie certificata "conform cu originalul"; 

 

- Delegatie persoana imputernicita pentru participare procedura. 

 Pentru alte forme de asociere (asociatii, fundatii, ONG-uri, sindicate, etc): 

- Extras de la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, in original sau copie certificata; 

- Act constitutiv, statut, dupa caz, in copie. 

- Delegatie persoana imputernicita pentru participare procedura. 

        In cazul unei oferte comune (asociere), documentele solicitate la Cap. III.2.1.a)  se vor prezenta de fiecare 

operator economic asociat in parte. 

III.2.2) Capacitatea economica si financiara  - Nu se solicita cerinte de calificare 

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 
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NOTA:  Ofertantii au obligatia de a depune toate documentele necesare care sa ateste indeplinirea 

cerintelor minime si obligatorii de calificare solicitate in caz contrar fiind exclusi de la procedura de 

atribuire. 

               Ofertele urmeaza a fi depuse exclusiv in nume propriu. Beneficiarul va considera ca 

inacceptabila oferta depusa de un ofertant care in ultimii doi ani, din motive imputabile acestuia, nu 

si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, fapt care a produs sau 

este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia. 

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii - Nu se solicita 

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)                                                                                 da □ nu  [x] 

 

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii                  da □ nu [x] 

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile                        da □  nu [x] 

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 

serviciilor respective 

 

IV: PROCEDURA  

 

IV.1)  PROCEDURA 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire            Offline  [x]    On line  □ 

IV.1.1.b) Tipul procedurii : ACHIZITIE DIRECTA  

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 

IV.2.1) Criteriul de atribuire   
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Cel mai mic preţ                                                                                                                                                       [x] 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic □ 

 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă  

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract       da □        nu [x] 

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta 

 ES    BG    CS    DA    DE   ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU   MT NL   PL    PT    RO    SK   SL  FI     SV 

□       □      □       □       □     □    □     □       □     □     □      □      □     □   □    □      □      [x]    □     □   □       □  

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta  

Durata în luni: 3 (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

 

 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

   Nu se solicitata – ofertantii isi insusesc in totalitate cerintele fisei de date a achizitiei si a caietului de sarcini, 

in mod irevocabil, prin simpla manifestare de participare prin prezentarea ofertei. 

( In cazul in care se solicita - se prezinta informatiile referitoare la structura si continutul propunerii tehnice in 

scopul de a permite identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Dupa 

caz se vor indica formularele ce trebuie completate ) 

IV.4.2. Modul de prezentare a ofertei financiare 

     Se va completa:  Formularul de oferta nr. 7 - actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a 

se angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuala cu achizitorul. 

    Pretul ofertei va fi exprimat in RON fara TVA. 
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Nota: Oferta financiară va fi intocmita astfel incat furnizorul sa asigure pe toata perioada derularii 

contractului specificatiile tehnice minimale stipulate in cadrul caietului de sarcini, in concordanta 

cu preturile pietei. 

Se va completa:  Formularul de oferta nr.  8 -   FORMULAR DE OFERTA DETALIATA prin care operatorul 

economic va arata pretul pentru fiecare produs in parte. 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

 
Adresa la care se depune scrisoarea de insoţire si documentele pentru selecţie de oferte este:  

Sediul implementarii proiectului:  Str.T.Vladimirescu, nr. 17, etajul 1,  Mun. Tg-Jiu, jud Gorj 
 

Data limită pană la care se primeşte scrisoarea de interes insoţită de documentele pentru liciţatie este 

23.12.2014 ora 12,00. 
Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 23.12.2014  ora 12,30 si se va desfaşura la Sediul implementarii 

proiectului:  Str.T.Vladimirescu, nr. 17, etajul 1,  Mun. Tg-Jiu, jud Gorj (mentionat mai sus). 
 Participarea ofertanţilor la deschiderea ofertelor nu este obligatorie. 

 

Scrisoarea de înaintare se intocmeşte in conformitate cu modelul prevăzut în, Formularul  nr.1 si se va atasa pe 
plicul exterior. 

 
Ofertantul va suporta toate costurile asociate prezentării scrisorii de interes si ofertei;  

ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective. 

 
Ofertantul  trebuie să ia toate măsurile astfel încat scrisoarea de interes si  oferta  să fie primită de ASOCIATIA  

PENTRU SANSE EGALE, la sediul implementarii proiectului: Str.T.Vladimirescu, nr. 17, etajul 1,  Mun. Tg-Jiu, jud 
Gorj 

 - pană la data limită de: 23.12.2014 ora 12,00. 

 
Comisia de evaluare se va întruni pentru deschiderea ofertelor în data de 23.12.2014 ora 12,30 la sediul 

implementarii proiectului: Str.T.Vladimirescu, nr. 17, etajul 1,  Mun. Tg-Jiu, jud Gorj. 

 
Oferta insotita de scrisoarea de înaintare, poate fi depusă numai direct la adresa prevazută mai sus sau prin 

poştă.  
Ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii, inclusiv forţa majoră. 

 
Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de însoţire şi oferta  în original. Oferta nu va conţine rinduri 

suplimentare, ştersături sau cuvinte scrise peste scrisul iniţial, cu exceptia corecturilor făcute şi semnate de către 

ofertant sau persoana imputernicită a acestuia.   Beneficiarul va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate, 

desfăcute sau cu semne distinctive, indiferent din vina cui s-a produs aceasta. 

Toate documentele care atesta cerintele de calificare si eligibilitate vor fi depuse intr-un plic (marcat cu 

denumirea (numele) şi adresa candidatului, pentru a permite returnarea documentelor de calificare, fără a fi 
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deschise, în cazul în care scrisoarea de interes este declarată întirziată. Candidatul trebuie să sigileze plicul cu 

exemplarul ofertei. 

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu  inscripţia "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA. DE 23.12.2014 

ora 12,30”. 

Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE nu îşi 

asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea documentelor de calificare. 

VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC                                                 da □    nu [x]                                

VI.2) Contractul se înscrie într-un program finanţat din fonduri comunitare                      da [x]  nu □     

  Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU 

VI.3) ALTE INFORMATII 

In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc avand preturi egale, achizitorul va solicita 

acestora o noua propunere financiara, contractual urmand a fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara 

va avea pretul cel mai scazut. 

VI.4) CAI DE ATAC 

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac 

Denumire oficiala: Tribunalul Gorj 

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu,  nr. 34 

Localitate: Tg. Jiu                      Judetul: Gorj                                          Tara: Romania 

E-mail: tr-gorj@just.ro                     Telefon: 0253-218661 ; 02353-213964 Fax: 0253-218147 

 

                                                               Aprobat, 

                    Intocmit,                                                                      Presedinte  

            Nicoleta Fiu-Mitrea                                                          Gheghesan Corina 

 
Sectiunea II 

 

mailto:tr-gorj@just.ro
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CAIET  DE  SARCINI 
 

Caietul de sarcini cuprinde totalitatea cerintelor privind parametrii tehnici si de calitate si 
condiţiile de livrare pe care trebuie sa le indeplineasca produsele solicitate. Furnizorul va 
respecta toate condiţiile specificate în documentaţie şi rămâne unic răspunzător de calitatea 
şi fiabilitatea acestora.  
 
I. Informaţii generale relevante  
    Incepand cu sfarsitul lunii iunie 2014, ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE a demarat 
procedura de implementare a proiectului "Pasi spre viitor" POSDRU/130/5.1/G/133927 , co-
finantat din Fondul Social European prin programul Operational Sectorial – Dezvoltarea  
Resurselor Umane 2007 – 2013 (AXA – 5, DMI – 5.1).  
    În vederea respectării contractului de finantare  POSDRU/130/5.1/G/133927 , ASOCIATIA 
PENTRU SANSE EGALE -  doreşte achiziţionarea de MOBILIER DE BIROU, conform cerintelor 
de mai jos: 
 
II.    PRODUSELE SOLICITATE: 
Se solicita oferte pentru achiziţia si instalarea (montajul), următoarelor piese de mobilier, 
MOBILIER DE BIROU (cu montaj): 

Nr. 
crt. 

CPV 

Denumire articol Cantitate 
[buc.] 

1 39122100-4 Dulap cu doua usi 2 

2 39132100-7 Dulap/ fiset metalic 2 

 
III. CARACTERISTICI TEHNICE  
Aceste produse trebuie sa îndeplinească cel puţin următoarele caracteristici tehnice (sau 
echivalent):  
 
    A. DULAP CU DOUA USI 
 

Nr. 
crt. 

CPV 

Denumire articol Cantitate 
[buc.] 

LUNGIME 
[mm.] 

LATIME 
[mm.] 

INALTIME 
[mm.] 

1 39122100-4 Dulap cu doua usi 2 
Min. 

550-700 
Min. 

350-400  
Max. 

2000-2100 

 
 
 

CALITATE MATERIAL / DIMENSIUNI APROXIMTIVE 
-Dulap biblioraft cu 2 usi;  
-Material - realizat din pal melaminat/MDF de minim 18 mm grosime; 



 

14 

Axa prioritară – 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare" 
Domeniul major de intervenție - 5.1 " Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare" 

Titlul proiectului: - "Pasi spre viitor" 
Contract nr. : POSDRU/130/5.1/G/133927 

 

 

-Minim 3 Polite; 
-Picioare de plastic cu inaltime de 1,5-3 cm; 
- Usi prevazute cu balamale aplicate cu deschidere la 900, manere cromate. 
 

B. DULAP/FISET METALIC 

Nr. 
Crt. DENUMIREA PRODUSELOR 

CANTITATE 
[Buc.] 

LUNGIME 
[mm.] 

LATIME 
[mm.] 

INALTIME 
[mm.] 

1 
Dulap/ fiset metalic 
 CPV 39132100-7 2 

Min. 
800-1000 

Min. 
350-420  

Max. 
2000 

 
Caracteristici: 
- Dulap cu 2 usi; 
- Dulap fabricat din tabla sudata cu o grosime de min. 0,7 mm; 
- Constructie sudata din otel; 
- Minim 4 rafturi reglabile pe care pot fi asezate bibliorafturi, dosare, etc. 
- Posibilitate de ajustare a politei pe inaltime; 
- Greutate minima suportata de polita: 45 kg; 
- Vopsit in camp electrostatic; 
- Inchidere cu cheie 

 
IV.      CANTITATI SI GRAFICUL DE LIVRARE 

Cantitatea totala solicitata este de 4 (patru) bucati, dupa cum urmeaza: 

POZ. SPECIFICATIE 
CANTITATE 

[Buc.] 

1 Dulap cu doua usi 2 

2 Dulap/ fiset metalic 2 

 
Aceste piese de mobilier vor fi livrate si instalate (inclusiv serviciile aferente) : 
- proiectare, livrare, instalare/montaj, in termen de maxim 30 de zile de la data emiterii 
comenzii 
 
FOARTE IMPORTANT: 
Preţul ofertat va include serviciile anterior enumerate dar si costul materialelor mărunte 
incluse in montaj, al transportului si instalarii/montarii mobilierului. 
 
V. CONDITII DE CALITATE 
Se solicita ca: 
- Mobilierul să îndeplinească condiţiile de funcţionalitate pe tot intervalul de funcţionare. 
- Mobilierul să corespundă condiţiilor climatice şi factorilor nocivi(molii, carii, etc.)   
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VI. ALTE CERINŢE OBLIGATORII : 
Furnizorul are obligaţia sa asigure montajul integral al mobilierului livrat, instruirea 
personalului deservent si urmărirea comportării in exploatare, pana la recepţia acestuia.  
Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, 
de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura 
materialelor.  
De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat nu va avea nici un 
defect ca urmare a proiectării, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul 
şi/sau materialul sunt cerute în mod expres de către achizitor) ori oricărei alte acţiuni sau 
omisiuni a furnizorului şi că acesta va funcţiona în condiţii normale de funcţionare. 
Mobilierul trebuie să fie însoţit la livrare de următoarele documente, in limba romana (sau 
engleza): 
Certificat de garanţie pentru min. 24 luni. 
 
VII.  CONDIŢII DE GARANŢIE 
Producătorul va garanta buna funcţionare a mobilierului timp de minim 24 luni de la 
semnarea P/V de recepţie provizorie - în condiţii normale de funcţionare. 
Garanţia nu va fi condiţionată de exploatarea produsului decât dacă aceste operaţiuni au fost 
efectuate de către alte persoane decât cele care au fost instruite de către furnizor (în 
conformitate cu instrucţiunile elaborate de producător şi puse la dispoziţia beneficiarului). 
Pentru fiecare bun livrat se va urmări buna funcţionare atât de către beneficiar, precum şi de 
către furnizor pe perioada de garanţie 
Timpul de răspuns(intervenţie) în perioada de garanţie - la solicitarea scrisă primită din 
partea beneficiarului - va fi de max. 24 ore. 
Durata de remediere a defecţiunilor / înlocuire: max 48 ore.  
 
VIII. MARCARE, AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE ŞI DOCUMENTE   DE 
LIVRARE 
Nu este cazul. 
 
IX. SERVICII AFERENTE LIVRARII 
Furnizarea va fi acceptată la plata numai pentru bunul livrat care îndeplineşte cumulativ 
următoarele condiţii tehnice: 
- A fost transportat si predat 
- A fost instalat / montat 
- S-au făcut toate testările / probele prevăzute  
- A fost semnat P/V predare-primire cu beneficiarul / S-a semnat un P/V de recepţie. 
 
X. PREVEDERI FINALE 
Orice alte condiţii care nu sunt prevăzute în prezentul caiet de sarcini vor fi stipulate la 
încheierea contractului dintre furnizor şi beneficiar. 
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Toate documentaţiile de însoţire vor fi prezentate în limba română 
Produsele vor fi asigurate pe timpul transportului de către furnizor, până la recepţionarea 
acestora. 
LEGISLAŢIA IN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII MUNCII ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 
 
Produsele ofertate vor fi proiectate şi executate astfel încât să asigure protecţia 
deservenţilor. 
Operatorii economici ofertanţi vor preciza în cadrul ofertei faptul ca la fundamentarea 
acesteia au ţinut cont de obligaţiile privitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii si a 
mediului, rezultate din actele normative în vigoare. 
Informaţii privind cadrul de reglementare: 
 
Legislaţia în domeniul protecţiei mediului: www.mmediu.ro   
Protecţia muncii şi condiţii de muncă: www.mmssf.ro    
Operatorii economici ofertanţi mai pot obţine informaţii privind reglementările referitoare la 
condiţiile de muncă şi protecţia muncii si de la următoarele instituţii competente: 
- Inspectoratul Teritorial de Muncă 
- Casa Judeţeană de Pensii şi Asigurări Sociale. 
- ITPM, Garda de mediu, etc.  
 
 
 
Intocmit, 
                                                                
Nicoleta Fiu-Mitrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mmediu.ro/
http://www.mmssf.ro/
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Sectiunea III – Formulare 

                                           Formular nr.1 

      OFERTANTUL                                                             Inregistrat la sediul autoritatii contractante 

       .....................                                                                nr. .......... / ..........  

    (denumirea/numele) 

S C R I S O A R E   D E   Î N A I N T A R E 

Catre, 

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

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

Ca urmare a anuntului / invitatiei de participare, privind aplicarea procedurii pentru 

atribuirea "CONTRACT DE FURNIZARE MOBILIER DE BIROU", noi 

............................................./(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: 

1 Documentul ................................./ (tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru 

participare, in cuantumul  si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru 

elaborarea si prezentarea ofertei; 

2 Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ....... copii: 

a. oferta; 

b. documentele care insotesc oferta. 

            Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

            Cu stima,            

 Data completarii ...............             

Ofertant, 

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

(semnatura autorizata) 
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Formular nr. 2 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 

DECLARATIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

    1. Subsemnatul,........................................... reprezentant /imputernicit al ........................................ 
(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de 
fals in acte publice, ca, la procedura de achizitie directa, avand ca obiect  "CONTRACT DE FURNIZARE 

MOBILIER DE BIROU" - CPV 39130000-2  (denumirea lucrarii si codul CPV), la data de ................ 
(zi/luna/an), organizata de ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALEI (denumirea autoritatii contractante), 
particip si depun oferta: 
    [ ] in nume propriu; 
    [ ] ca asociat in cadrul asociatiei ..............................; 
    [ ] ca subcontractant al .........................................; 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
    2. Subsemnatul declar ca: 
    [ ] nu sunt membru al nici unui grup sau retele de operatori economici; 
    [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
    3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat beneficiarul daca vor interveni modificari in prezenta 
declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie 
publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de 
achizitie publica. 
    4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca beneficiarul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii 
datelor din prezenta declaratie. 
    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE 

(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura 
cu activitatea noastra. 
  

 
Operator economic, 

........................ 
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(semnatura autorizata) 
 

 

Formular nr. 3 

 

      Operator economic 

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

      (denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

    Subsemnatul ......................................., reprezentant/imputernicit al .................................................. 

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub 

sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma 

aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 

contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, 

respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti 

pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare 

de bani. 

    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 

beneficiarul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente 

doveditoare de care dispun. 

     Data completarii .............                   
 
 
  Operator economic, 

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

                                                (semnatura autorizata 
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Formular nr. 4 
Operator economic                 
  _________________________ 
(denumirea/numele) 

DECLARATIE 
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
    Subsemnatul, ................................. reprezentant/împuternicit al ............. (denumirea 

operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat al 
candidatului/ofertantului, la procedura de achizitie directa, avand ca obiect "CONTRACT DE FURNIZARE 

MOBILIER DE BIROU" - CPV 39130000-2, la data de .......................... (zi/luna/an), organizată de 
ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 

a) nu am intrat în 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 sau în ţara în care sunt stabilit 
pana la data solicitată; 

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

d)  nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională. 

e) nu am prezentat informatii false in scopul demonstrarii indeplinirii criterilor de 
calificare si selectie. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării 
 

Operator economic, 
........................ 

(semnatura autorizata) 
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Formular nr. 5 

 

        

CERTIFICAT 
 de participare la licitatie cu oferta independenta 

  
 
 I. Subsemnatul/Subsemnatii, ........................., reprezentant/reprezentanti legali al/ai 
............................................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie directa  
organizata de ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE, in calitate de beneficiar, cu nr. .................................... 
din data de ..............................., certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt 
adevarate si complete din toate punctele de vedere. 
 II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele ........................................., urmatoarele: 
 1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat; 
 2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile 
in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta; 
 3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa 
inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta; 
 4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau 
juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul 
aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare; 
 5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare 
concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia; 
 6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea 
ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la 
respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu 
au legatura cu obiectul respectivei proceduri; 
 7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea 
ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 
 8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent 
inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor. 
 III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele 
consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea. 
  
 

Ofertant,  
........................ 

   Reprezentant/Reprezentanti legali 
(semnaturi) 

         Data 
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Formularul nr.6.1 

  OPERATOR ECONOMIC                                                                                                  
DECLARAŢIE 

 privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute  la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare  

1. Subsemnatul/a…………………………………………………………..………, în calitate de 
………..….(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/ tert sustinator), la procedura de 
achizitie directa pentru atribuirea contractului  de achizitie publica avand ca obiect   "CONTRACT DE 

FURNIZARE MOBILIER DE BIROU" - CPV 39130000-2 (denumirea produsului/serviciului/lucrarii), la data de  
............... (zi/luna/an), organizata de ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALAE (denumirea autoritatii 
contractante), în temeiul art.691 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice  şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în 
declaraţii, următoarele: 

1 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 
incusiv, ce deţin funcţii de decizie în cadrul ASOCIATIEI PENTRU SANSE EGALAE 

2  nu sunt implicat în relaţii comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 69 lit a) din OUG nr. 34/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul Asociatiei 
Psihologilor Gorjeni 
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă 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. 
3. De asemenea, 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, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE cu privire 
la orice aspect tehnic şi financiar în cu activitatea legătură noastră. 

              Operator economic 
                …………………………. 

              (nume si functie persoana autorizata )  
                          

                   ………………………………………. 
                                                                          (semnatura persoană autorizata si stampila ) 
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Formularul nr.6.2 

 

 

 

OPERATOR ECONOMIC                                                                                               

____________________ 

 (denumirea/numele) 

 

 

Declaratie pe propria raspundere, 

 

 

Prin prezenta, subsemnatul ………………………………….. , reprezentant legal al 

……………………………………………………………………., declar pe propria raspundere ca NU MA AFLU in 

niciuna din situatiile descrise in OUG 66/2011 (art. 14 si 15 – aprobata cu modificari si completari prin 

Legea 142/2012 – cu modif. si complet. ulterioare) si art. 8 din Normele Metodologice de aplicare a 

prevederilor OUG 66/2011 - privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora – 

precizand urmatoarele: 

1 Nu ne aflam in situatia existentei unui conflict de interese; 

2 Nu există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi compania noastra; 

3 Nu exista legaturi între membrii comisiei de evaluare şi compania noastra; 

4 Nu deţinem pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acest tip de 
achiziţie; 

 

Aceasta este declaratia mea, pe care o sustin si o semnez. 

 

 

     Administrator/Repr. legal, 

          _____________ 
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                                                                                         Formularul nr. 7 

     OFERTANTUL 

____________________ 

 (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 

Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

    Domnilor, 

    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

___________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si     cerintele cuprinse 

în documentatia mai sus mentionata, sa furnizăm MOBILIER DE BIROU in cadrul  proiectului "Pasi spre 

viitor" POSDRU/130/5.1/G/13392 pentru suma totala de_______________lei (………………………..……lei 

fara tva) - la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ___________ lei. 

   2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem sa furnizăm 

MOBILIERUL DE BIROU  la data solicitata de beneficiar. 

    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________zile, respectiv 

pana la data de __________________si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata 

oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

    4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

    5. Alaturi de oferta de baza: 

    |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta 

separat, marcat în mod clar "alternativa"; 

    |_|  nu depunem oferta alternativa. 

          (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

    6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 

constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

    7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe 

care o puteti primi daca aceasta nu se incadreaza in limita dispozitiilor bugetare repartizate. 

Data _____/_____/_____        

 _____________, in calitate de _____________________, legal    autorizat sa semnez 

        (semnatura)                       oferta pentru si in numele ________________________                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                      ( denumirea/numele ofertantului) 
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Formularul nr. 8 

 OFERTANTUL 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTA DETALIATA 

Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

Nr. 
crt. 

CPV 

Denumire articol Cantitate 
[buc.] 

P.U. 
[lei, fara 

TVA] 

VALOARE 
[lei, fara 

TVA] 

1 39122100-4 Dulap cu doua usi 2 
  

2 39132100-7 Dulap/ fiset metalic 2 
  

 

 

Data _____/_____/_____ 

 

____________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

                        (semnatura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 

                                                       (denumirea/numele ofertantului) 
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Sectiunea IV 

 

MODELUL CONTRACTULUI DE FURNIZARE   

 

1.Părţile contractante 

 1.1. ASOCIAŢIA PENTRU SANSE EGALE – APSE, cu sediul in Strada Siretului, 

nr.5, Tg-Jiu, Gorj, înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice din 

Targu-Jiu, sub nr. 15 din data de 10.05.2006, C.I.F. 18656050, Fax:0353-814061, e-mail 

office@sanseegale.eu, website www.sanseegale.eu, reprezentata legal prin doamna 

GHEGHESAN Corina – in calitate de Presedinta, parte contractanta denumita in continuare 

Achizitor , pe de o parte 

și 

____________________________, cu sediul în 

________________________________, tel. _________, Cod Unic de Înregistrare 

_____________, înregistrată la _____________  sub nr. ________________, cont IBAN 

nr._______________________, deschis la __________ ____________________ 

reprezentată prin ____________________, în calitate de furnizor a intervenit prezentul 

contract 

2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele 
la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea 
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa 
tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin 
contract; 
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci 
când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a 
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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 -(1)  În prezentul contract, cu excepţia cazului când contextul cere altfel sau a unei 
prevederi contrare: 
a. Cuvintele la forma singular, vor include forma de plural şi viceversa; 
b. Cuvintele care indică un gen, includ toate genurile; 
c. Cuvintele care indică persoane, vor include persoane fizice şi/sau juridice, după caz. 
       (2)- Referinţele la orice acte normative ori reglementări legale, se consideră a face 
referire şi la orice acte normative subsecvente prin care acestea sunt modificate. 
3.2. Termenul "zi" sau "zile", sau orice referire la zile, reprezintă zile calendaristice, dacă nu 
se specifică în mod diferit. 
 

4. Obiectul  şi  preţul  contractului  

4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze respectiv sa vândă, sa livreze, sa 
instaleze/monteze si sa întretină in perioada de garanție produsele bunuri - 
MOBILIER DE BIROU prevăzute în prezentul contract pentru proiectul  "Pasi spre 
viitor"  - Contract nr. : POSDRU/130/5.1/G/133927 , POS DRU 2007 – 2013 – 
Axa prioritara – 5/Domeniul major de interventie – 5.1. 
 

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

contractului de furnizare MOBILIER DE BIROU pentru  "Pasi spre viitor" -Contract nr. :  

POSDRU/130/5.1/G/133927 , POS DRU 2007 – 2013 – Axa prioritara – 5/Domeniul major de 

interventie – 5.1.  
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4.3. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi, 

după caz, instalate, plătibil furnizorului de către achizitor conform prezentului contract, 

este………lei fara TVA  echivalent ………… euro fără T.V.A. inclus (1 euro = ………… lei, 

curs BNR din data de ……). 

 

5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de sase (6) luni de la data semnării lui de către 
ambele părţi.  
5.2 – Prezentul contract se derulează în baza Contractului de finanţare nr.  
POSDRU/130/5.1/G/133927 .  
 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 
a) documentaţia de atribuire; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară din oferta _________________, 

înregistrată la Asociația Pentru Sanse Egale sub nr. _____________; 

c) Acte aditionale, dupa caz 

 
7. Obligaţiile principale ale furnizorului 
7.1 – Furnizorul se obligă să furnizeze, şi, după caz să instaleze şi să întreţină produsele 

bunuri -  MOBILIER DE BIROU pentru proiectul  "Pasi spre viitor"  - Contract nr. :  

POSDRU/130/5.1/G/133927 , POS DRU 2007 – 2013 – Axa prioritara – 5/Domeniul major de 

interventie – 5.1. în conformitate cu caietul de sarcini, propunerea tehnică şi prezentul 

contract. 

7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele achizitorului şi să instaleze, dacă este cazul, 

produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea sa tehnică şi caietul 

de sarcini. 

7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele prevăzute în graficul de 
furnizare,  de comun acord cu achizitorul. 
7.4 - Furnizorul are obligaţia de a respecta următoarele cerinţe: 
 - Toate produsele achiziţionate, vor fi noi, nefolosite; 
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 -  Produsele vor fi transportate, livrate şi după caz, instalate, în  termen de maximum 30 

zile de la data emiterii comenzii de către achizitor; 

 - Va asigura garanţia la toate echipamentele şi produsele furnizate, conform prevederilor 

din propunerea tehnică şi caietul de sarcini; 

- Va asigura repararea sau înlocuirea gratuită a produselor după expirarea termenului de 

garanţie, în cazul în care defecţiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize 

tehnice efectuate de un organism neutru, apărute în termen de 2 ani de la expirarea 

perioadei de garanţie a produselor recepţionate; 

 - Va asigura gratuit service „on site” în perioada de garanţie a produselor, termenul de 

constatare fiind de maximum 24 ore, iar timpul de remediere de maximum 48 de ore. În 

funcţie de gradul defecţiunii,  de comun acord, acest termen poate fi modificat numai în 

cazul importurilor de piese de schimb.  

7.5 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi 
ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor. 
7.6 (1)  - Furnizorul se obligă să intervină prin responsabilii nominalizaţi pentru reparaţii 
şi/sau remedieri, în termen de 48 ore de la notificarea defecţiunilor şi va repune produsele în 
stare deplină de funcţionare în cel mai scurt timp posibil. 

(2) - Furnizorul se obligă să înainteze achizitorului certificate de calitate, conformitate şi 
garanţie pentru produse odată cu furnizarea acestora.  

7.7 - Toate documentele referitoare la acest contract, inclusiv factura de plată, vor avea 

menţionate pe lângă numărul contractului de servicii, următoarele date:  

pentru proiectul  "Pasi spre viitor"  -   POSDRU/130/5.1/G/133927, Finanțat prin FSE - POS 

DRU 2007 – 2013 – Axa prioritara – 5/ Domeniul major de interventie –5.1. 
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8. Obligaţiile principale ale achizitorului 

8.1 – Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul 
convenit în prezentul contract.  

8.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 11, produsele furnizate în termenul 
convenit. 

8.3 (1) - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru pentru 

furnizarea şi, după caz, instalarea produselor (bunuri - MOBILIER DE BIROU) pentru 

proiectul  "Pasi spre viitor"  Contract nr. :  POSDRU/130/5.1/G/133927 - Axa prioritară – 5 
/ Domeniul major de intervenţie – 5.1 “. 
(2) – Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata către furnizor în termen de 60 (şaizeci) de 
zile de la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 
- încheiere proces verbal de livrare a produselor furnizate / încheiere proces verbal de 
recepţie a produselor furnizate; 
- emiterea şi înregistrarea facturii de către furnizor la sediul achizitorului; 
- asigurarea efectivă a sumelor în bugetul propriu, în conturile de disponibilităţi ale Asociației 
Pentru Sanse Egale aferente proiectului  "Pasi spre viitor"  - Contract nr. :  
POSDRU/130/5.1/G/133927  deschise la Banca Comerciala CARPATICA din încasări de la 
Ministerul Fondurilor Europene, conform contractului de finanţare nr. 5014/27.06.2014 –  
POSDRU/130/5.1/G/133927 . 
8.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte 
informaţii furnizate către Furnizor precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 
8.5 - Nu se acceptă plăţi în avans 
 
 9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul 
contractului fără TVA inclus, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 
% / zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. 
9.2. - În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu onorează facturile în termenul 

convenit, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o 

cotă procentuală de 0,1 %/ zi întârziere din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a 

obligațiilor, in situatia in care cheltuielilor au fost decontate fara intarziere de către 

AMPOSDRU/OIPOSDRU. 

9.3 - Nerespectarea obligațiilor 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. 
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9.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare 
scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 
condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului. 
 
10. Recepţie, inspecţii şi teste 
10.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele 
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract. 
10.2 - Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor 
săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 
10.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor 
face la sediul achizitorului. 
10.4 - 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. 
10.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi 
limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu 
sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia 
finală. 
10.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării 
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.  
 
11. Ambalare şi marcare 
11.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără 
limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi 
extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi 
depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală. 
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde 
este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de 
manipulare grea în toate punctele de tranzit. 
11.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor 
respecta strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele 
suplimentare.  
11.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare 
protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului. 
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12. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
12.1 - Furnizorul are obligaţia de a instala și livra produsele la destinaţia finală indicată de 
achizitor, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data transmiterii comenzii scrise de către 
achizitor.  
12.2 - (1) Furnizorul va transmite achizitorului toate documentele care însoţesc produsele, 
respectiv: factură fiscală în original, documentele de certificare a calităţii, întocmite conform 
reglementărilor legale în vigoare, manuale de utilizare în original în limba română, certificate 
de conformitate, certificate de garanţie. 
12.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se 
face după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul 
autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare, instalare şi instruire. 
12.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile clauzelor de recepţie a produselor.  
 
13. Asigurări 
13.1 - 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.  
 
14. Perioada de garanţie acordată produselor 
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, 
nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate 
prin contract nu vor avea nici un defect. 
14.2 -  (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în 
propunerea tehnică;  
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate, după livrarea şi 
instalarea acestora la destinaţia finală. 
14.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau 
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 
14.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea 
sau de a înlocui produsul în perioada 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 care decurge de la data înlocuirii produsului.  
14.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în 
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe 
cheltuiala furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract. 
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15. Ajustarea preţului contractului 
15.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor 
furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară din oferta …………….., anexă la 
contract şi rămân neschimbate, pe toată durata de derulare a prezentului contract. 
 
16. Subcontractanţi 
16.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 
contractul cu achizitorul. 
16.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele 
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
16.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi 
îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract. 
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
16.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va 
determina schimbarea preţului contractului. 
 
17. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
17.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada convenită, 
conform clauzelor contractuale. 
17.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă clauzele contractuale, 
atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadelor 
de furnizare asumate în contract, ce se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
17.3 - 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. 
 
18. Forţa majoră 
18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3 - 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. 
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18.4 - 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. 
18.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
18.6 - 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. 
 
19. Soluţionarea litigiilor 
19.1 - 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. 
19.2 - Dacă, după 15 (cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative, părţile nu reuşesc 

să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, litigiile care decurg din încheierea 

prezentului contract se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti din România. 

20. Limba care guvernează contractul 
20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
20.2 - Manualele de utilizare ale produselor trebuie să fie în limba română. 
 
21. Comunicări 
21.1 - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. 
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
22. Legea aplicabilă contractului 
22.1 -   Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
22.2 - Prezentul contract obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare 
dispoziție a acestuia, în conformitate cu principiului obligativității contractului între părţi. 
 
Prezentul contract s-a încheiat azi ................în ........ exemplare originale, din care un 
exemplar pentru furnizor şi .... pentru achizitor. 
 

                           

                        ACHIZITOR,                                                                            FURNIZOR, 

 


