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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  

 

I. a. Autoritatea contractantă 

Denumire: SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A. 

Adresă: Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4 

Localitate: Bucuresti Cod poştal: 041303 Ţara: Romania 

Persoana de contact: Ligia MIHAIU 

În atenţia Ligia MIHAIU 

Telefon: 021 307 3029 

Fax: 021 307 3666 

E-mail: ligia.mihaiu@radiocom.ro 

             georgeta.neagu@radiocom.ro 

 

Program de lucru: 

Luni ÷ Joi: 8.00 – 16.30; Vineri: 8.00 – 14.00  

Adresa/ele de internet (dacă este cazul):www:e-licitatie.ro. 

Adresa autoritătii contractante: www.radiocom.ro/achizitii/ 

 

I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 

□ ministere ori alte autorităţi publice centrale 

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 

local 

□ agenţii naţionale 

□ autorităţi locale  

□ alte institutii guvernate de legea publică 

□ instituţie europeană/organizaţie 

internaţională 

■ altele: Agent economic 

□ servicii publice centrale 

□ apărare 

□ ordine publică/siguranţă naţională 

□ mediu  

□ afaceri economico-financiare 

□ sănătate 

□ construcţii şi amenajări teritoriale 

□ protecţie socială 

□ recreere, cultură şi religie  

□ educaţie 

□ activităţi relevante 

□ energie 

□ apă 

□ poştă 

□ transport 

■ altele: Telecomunicatii 

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da □  

                                nu ■ 

 

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: 

 ■ la adresa mai sus menţionată 

□ altele: (adresă/fax/interval orar) 

 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări  

Data.16.03.2010/ora limită : 16.00.   /adresa: Şos.Olteniţei nr.103, sector 4, cod postal 

041303, Bucuresti,  Romania. 

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 19.03.2010 

Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate in SEAP si pe site-ul SNR 

 

I c) CĂI DE ATAC 

 

Eventulalele contestaţii se pot depune: 

 - fie la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor  

mailto:ligia.mihaiu@radiocom.ro
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 - fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă  

 

 

Denumire: Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor 

Adresă: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 

Localitate Bucuresti                             Cod poştal: 030084             Ţara: Romania 

E-mail:  office@cnsc.ro                         Telefon: 021 310.46.41 

Adresă internet:  www.cnsc.ro               Fax: 021 310.46.42 

 

Denumirea instanţei competente: Curtea de apel Bucuresti 

Adresă: Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 4 

Localitate: Bucuresti                                            Cod poştal: 030099        Ţara:Romania 

E-mail: infocabuc@just.ro                                   Telefon: 021 319.51.81 

Adresă internet: www.cabuc.ro                            Fax: 021 319.51.83 

 

I.d.Sursa de finanţare: 

Se specifică sursele de finanţare ale 

contractului ce urmează a fi atribuit 

 

 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri 

comunitare da □    nu ■ 

 

Surse proprii 

 

 

II.OBIECTUL CONTRACTULUI  

II.1) Descriere 

II.1.1) Denumire contract: auditul financiar – contabil conform Standardelor Contabile 

Romanesti (OMF 1752/2005, respectiv OMF 3055/2009) , Standardelor Internationale 

de Raportare Financiara IFRS si Legii nr. 31/1990 pentru exercitiile financiare 

incheiate la: 

-31 decembrie 2009 

-31 decembrie 2010 

 

                                       Cod CPV: 79212000-3 

 

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia prestare : serviciile se vor presta la sediul autoritatii 

contractante  

  

(a) Lucrări      □  (b) Produse    □ (c) Servicii       ■ 

Execuţie       □ 

Proiectare şi execuţie  □ 

Realizare prin orice mijloace 

corespunzătoare cerinţelor 

specificate de autoritatea 

contractantă □ 

Cumpărare    □ 

Leasing     □ 

Închiriere     □ 

Cumpărare în rate □ 

Categoria serviciului  2A ■ 

          2B □ 

 

 

Principala locaţie a lucrării  

__________________ 

 

Cod CPV    □□□□□□□□ 

Principalul loc de livrare 

________________ 

 

Cod CPV  □□□□□□□□ 

Principalul loc de prestare 

sediul autoritatii contractante  

 

Cod CPV     79212000-3 

II.1.3) Procedura se finalizează prin :   Contract de achiziţie publică: ■       

                  Încheierea unui accord-cadru: □ 

 

http://www.cnsc.ro/
http://www.cabuc.ro/
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II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică  

2  ani ;   luni □□    zile □□ de la atribuirea contractului  

sau începând cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/) 

 

II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru  

II.1.6) Divizare pe loturi                   da □ nu ■ 

 II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate            da □  nu ■ 

 

II.2) Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1 Scopul contractului constă în:prestarea serviciilor de audit 

 

II.2.2) Opţiuni (dacă există)                                Da □                                       NU ■ 

Dacă există, descrierea acestor opţiuni:  

 

III. Condiţii specifice contractului  

 

III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract  

III.1.1. Contract rezervat  

 

 da□     nu ■ 

 da□     nu ■ 

 

IV: PROCEDURA 

IV.1) Procedura selectată 

Licitaţie deschisă       □ 

Licitaţie restrânsă       □ 

Licitaţie restrânsă accelerată   □ 

Dialog competitiv       □ 

Negociere cu anunţ de participare   □ 

Negociere fără anunţ de participare   □ 

Cerere de oferte          ■ 

Concurs de soluţii          □ 

 

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică               da □  nu ■ 

 

IV.3) Legislaţia aplicată  

            

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  

V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului- cerinta obligatorie 

Se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul 

nr. 12A, prezentat în sectiunea „Formulare şi modele” din cadrul Documentaţiei de 

atribuire. 

 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 

 

Persoane juridice/fizice române 

  

1. Se solicită certificat constatator emis de Oficiul 

Registrului Comertului în original sau copie 

legalizată, emis cu cel mult 30 zile înainte de data 

limită de depunere a ofertei,care confirmă 

înregistrarea precum şi autorizarea ofertantului pentru 

desfăşurarea activităţilor în domeniul obiectului 

contractului. 

2. Se solicită certificat de înregistrare la Oficiul 

Registrului Comertului, în copie. 
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3. Se solicită autorizaţia emisă de Camera Auditorilor 

Financiari din România („CAFR”) a firmei de audit 

(copie legalizata) 

 

Persoane juridice /fizice străine Se solicită documente care dovedesc o formă de 

înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de 

vedere profesional, în conformitate cu prevederile 

legale din tara în care ofertantul este rezident. 

V. 3) Situaţia economico-financiară          

 

Informaţii privind situaţia 

economico-financiară 

 

Solicitat ■       Nesolicitat □ 

 

 

Se solicita prezentarea urmatoarelor informatii si 

documente: 

1.Certificate privind îndeplinirea obligaţiilor de plată 

a taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat. 

2.Cifra  anuală de afaceri din ultimul an. (Se va 

completa corespunzator Formularul nr.3).  

3.Dovada privind sigurarea riscului profesional 

pentru anul 2009 (copie legalizata a politei) 

V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Informaţii privind capacitatea tehnică 

 

Solicitat  ■       Nesolicitat □ 

Se solicita prezentarea urmatoarelor informatii si 

documente: 

-dovada existentei unei echipe de minimum 10 

membri; 

-cel puţin 4 membri ai echipei de audit trebuie să fie 

membri ai Camerei Auditorilor Financiari din 

România (CAFR); 

-cel puţin 1 membru al echipei de audit (în plus faţă 

de cei 4 cu atestat CAFR) să deţină atestat/certificat 

de auditor al sistemelor informatice de tip CISA, ori 

un echivalent; 

-cel puţin 1 membru al echipei de audit (în plus faţă 

de cei 4 cu atestat CAFR) să fie membru atestat tip 

ACCA sau CECCAR. 

 

Se vor prezenta CV-urile si copii de pe orice act 

doveditor al studiilor de specialitate atestat, 

certificat,etc. 

-2  recomandări asupra calitatii serviciilor 

prestate,similare obiectului contractului (in original) 

 

 

 

Informaţii privind subcontractanţii 

 

 

Se solicită completarea, după caz, a Formularului 

nr.12H. 

V.5) Standarde de asigurare a calităţii 

 

Solicitat  □ 

Nesolicitat ■ 

 

 

V.6) Standarde de protecţia mediului 
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Solicitat  □ 

Nesolicitat ■ 

 

 

 

 

VI. PREZENTAREA OFERTEI  

 

VI.1) Limba de redactare a ofertei Oferta, orice corespondentă si documente legate 

de procedura de atribuire transmise între 

ofertant si autoritatea contractanta trebuie sa fie 

scrise în limba română. 

Alte documente asociate ofertei (documentatii 

tehnice, manuale, prezentari comerciale, etc.) 

pot fi prezentate si în limba engleză, dar 

operatorul economic va prezenta la cererea 

autoritatii contractante si traducerea în limba 

română. 

Documentele care dovedesc criteriile de 

calificare de la Capitolul V, emise în altă limbă 

decât limba româna, pot fi prezentate de 

ofertant, cu condiţia ca acestea să fie însoţite 

de traducerea autorizată a acestora în limba 

română. 

 

 

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei 

 

Perioada de valabilitate a ofertei va fi până în 

data de 22.05.2010. 

 

 

VI.3) Garanţia de participare 

 

 

Solicitată ■ 

 

 

 

 

Nesolicitată □ 

Se solicită garanţie de participare în sumă de 

 1 300 euro. 

Perioada de valabilitate a garanţiei pentru 

participare: 60 de zile de la data depunerii 

ofertelor,respectiv pana la data de 22.05.2010 

Modul de constituire a garanţiei de participare:  

instrument de garantare emis in conditiile legii 

de o societate bancara ori de o societate de 

asigurari, în original, cu respectarea 

următoarelor cerinţe: 

- să conţină în clar denumirea autorităţii 

contractante în favoarea căreia s-a constituit; 

- să facă referire expresă la procedura 

organizată de autoritatea contractantă; 

- să prevadă modul de executare a plăţii 

garanţiei: necondiţionat. 

În cazul în care instrumentul de garantare 

provine din altă ţară, aceast va fi tradus în limba 

română şi legalizat. 

 

 

 

 

Se solicită ca informaţiile din propunerea 

tehnică să permită identificarea cu uşurinţa a 

corespondenţei cu specificaţiile tehnice din 

Caietul de sarcini. 
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VI.4) Modul de prezentare a propunerii 

tehnice 

 

Elementele propunerii tehnice se vor prezenta 

detaliat şi complet în corelaţie cu factorii de 

evaluare descrişi prin algortimul de calcul. 

    

 

 

VI.5) Modul de prezentare a propunerii 

financiare 

Se vor prezenta Formularul de oferta nr. 10A 

precum si formularul „Centralizator de 

preturi”,  completate corespunzator.  

Propunerea financiară a ofertantilor, care nu 

au reprezentanţă fiscală în Romania, se va 

calcula prin adaugarea taxelor conform 

legislatiei fiscale (impozit pe venit realizat de 

persoana nerezidenta,etc). 

Se vor detalia serviciile in corelatie cu 

graficul de prestare si valoarea aferenta 

serviciului. 

 

In scopul monitorizarii procedurilor pentru 

atribuirea contractelor de achizitie , ofertantul 

are obligatia de a exprima pretul ofertat pentru 

furnizarea serviciilor atat in lei cat si in 

euro,folosindu-se cursul valutar LEU/EURO 

comunicat de BNR în data de  10.03.2010. 

Moneda contractului este euro. 

Preturile sunt ferme si nu vor putea fi 

modifcate pe durata derularii acordului 

cadru. 

Nu se fac plati in avans. 

 

 

 

 

 

 

 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 

 

Adresa la care se depune oferta: 

SN  RADIOCOMUNICATII S.A,  

Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4, cod 041303, 

Bucuresti, Romania. 

  Telefon:  021 307.30.01; fax: 021 314.97.98 

 

       Oferta se va prezenta în formă scrisă, în 

original si una copie. In eventualitatea unei 

discrepante între original si copii, va prevala 

originalul.  

     Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau 

scrise cu cerneala neradiabila, semnate si 

stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul 

autorizat sa angajeze ofertantul în procedura de 

atribuire a contractului. 

     Orice stersatura, adaugire, interliniere sau 

scris peste cel dinainte sunt valide doar daca 

sunt vizate de catre persoana autorizata sa 

semneze oferta. 

     Paginile continute in fiecare plic vor fi 

numerotate si fiecare plic trebuie să contină un 

OPIS al documentelor, inclusiv cu numarul 
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paginii de referinta. 

      Documentele de calificare, propunerea 

tehnica, propunerea financiara, în original, se 

vor prezenta fiecare în plicuri distincte, sigilate, 

marcate corespunzator, care se vor introduce la 

randul lor într-un plic separat care va fi sigilat, 

pe care va fi marcat ORIGINAL.  

      Documentele de calificare, propunerea 

tehnica, propunerea financiara, în copie, se vor 

prezenta fiecare în plicuri distincte, marcate 

corespunzator, care se vor introduce la randul 

lor într-un plic separat si sigilat, pe care va fi 

marcat COPIE.  

      Cele două plicuri sigilate, marcate 

ORIGINAL respectiv COPIE, vor fi introduse 

într-un plic interior, care va avea înscrise 

numele si adresa ofertantului, pentru a putea fi 

returnate acestuia nedeschise.  

      Plicul interior va fi introdus într-un plic 

exterior, netransparent, sigilat si închis 

corespunzator, pe care va fi înscris urmatorul 

text: «SOCIETATEA NATIONALA DE 

RADIOCOMUNICATII, Bucuresti, 

041303,Şos. Olteniţei, nr. 103, Sector 

4,pentru procedura de achizitie „ auditul  

financiar-contabil pentru pentru exercitiile 

financiare incheiate in anii 2009, 2010”. 

        A NU SE DESCHIDE INAINTE DE  

22.03.2010, ora 12.00. 

 

 

 

VI.7) Data limită de depunere a ofertelor  

Operatorul economic are obligaţia de a depune 

oferta la adresa: SOCIETATEA NATIONALA 

DE RADIOCOMUNICATII, Şos. Olteniţei 

nr.103, sector 4, Bucuresti, sala 

Amfiteatru(demisol) telefon: 021 307.30.01; 

fax: 021 314.97.98.  

Termenul limită de depunere a ofertelor:    

22.03.2010, ora 11.00 

 

     Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa 

majoră, cad în sarcina operatorului economic. 

     Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii 

contractante decât cea stabilită în documentaţia 

de atribuire sau după expirarea datei şi  orei 

limită pentru depunere, se returnează 

nedeschisă.  

 

 

 

 

 

  Retragerea sau modificarea ofertei este 

permisă numai înainte de data şi ora limită de 
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VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării 

ofertei 

depunere a ofertelor.  

      Modificarea sau retragerea ofertei se 

realizează prin solicitare scrisă în acest sens, 

depusă până la data limită stabilită pentru 

depunere. 

Pentru a fi considerate parte a ofertei, 

modificările trebuie prezentate cu 

amendamentul că pe plicul exterior se va marca, 

în mod obligatoriu, şi inscripţia 

"MODIFICĂRI”. 

   

VI.9) Data si ora deschiderii ofertelor 22.03.2010, ora 12.00, ora locală.  

 

 

VI.10) Deschiderea ofertelor 

Deschiderea ofertelor se va face la sediul 

autoritatii contractante:  

SOCIETATEA NATIONALA DE 

RADIOCOMUNICATII, Şos. Olteniţei nr.103, 

sector 4, Bucuresti, sala Amfiteatru(demisol) 

telefon: 021 307.30.01; fax: 021 314.97.98.  

la data de 22.03.2010, ora 12.00. 

 

     La deschiderea ofertelor sunt autorizaţi să 

participe reprezentanţii operatorilor economici.  

     Acestia vor prezenta împuternicirea prin 

care sunt autorizati să angajeze operatorul 

economic în procedura de atribuire a 

contractului de achiziţie publică şi un 

document de identitate valabil. 

 

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  

 

VII.1) Preţul cel mai scăzut                                                                  □    

VII.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic      ■ 

                    Factor de evaluare 

 

1. Preţul ofertei -*PO 

 

2. Evaluare tehnica    *PT 

 

 

Modul de abordare a obiectivelor din caietul de sarcini pt. care 

se vor urmari urmatoarele criterii: 

 

2.1.-existenta unei metodologii de audit conform OMF si IFRS                   

*Ptma 

 

2.2.-numarul aspectelor de audit complexe specifice sistemului 

de telecomunicatii identificate si modalitatea de abordare a 

acestora            *Pta  - puncte atribuite astfel: 

2.2.1.  – numarul aspectelor identificate; 

      Punctaj maxim 

 

100 puncte 

 

100 puncte 

  

 

 

 

 

20 puncte 

 

 

20 puncte 

 

 

  10 puncte 
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2.2.2.- modalitatea specifica de abordare; 

 

2.3.-gradul de detaliere a metodologiei de abordare si adaptare a 

acesteia la specificul SNR , sucursalelor sale, privind etapizarea , 

programare activitatilor si alocarea de personal   * Pte  - puncte 

atribuite astfel: 

2.3.1.- gradul de detaliere al metodologiei; 

2.3.2.- etapizarea si programarea activitatilor; 

2.3.3.- alocarea de personal 

 

       TOTAL PUNCTAJ = PO x 30% +PT x 70% 

  10 puncte 

 

60 puncte 

 

 

 

25 puncte 

10 puncte 

25 puncte 

 

 

 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  

Se acorda evaluarii tehnice 70% iar evaluarii financiare 30% punctajul final fiind stabilit astfel: 

Punctajul final = (punctele pentru evaluarea tehnica) x 70% + (punctele pentru evaluarea 

financiara) x 30%. 

 Detaliere acordare punctaj: 

1. Punctajul pentru factorul de evaluare pretul ofertei – PO, se acorda astfel: 

a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de 

evaluare, respectiv 100 puncte. 

b) pentru alt pret decat cel prevazut la litera a) se acorda punctajul astfel:  

   Pn = (pret minim/pretn) x 100  

2. Punctajul pentru factorul de evaluare oferta tehnica – PT se acorda dupa cum urmeaza :  

Punctajul pentru factorul de evaluare “Modul de abordare a obiectivelor din caietul de sarcini”  

se acorda in urma analizei analizate de comisia de evaluare pentru fiecare criteriu in parte. 

- se acorda punctaj maxim pentru cea mai complexa abordare a fiecarui criteriu/subscriteriu; 

- numarul de puncte se calculeaza astfel:  

Pentru Pta, nr.pct = (nr.aspectelor audit, mod de abordare) x (punctaj maxim acordat)   

                                            nr.maxim al aspectelor de audit, mod de abordare 

- ofertantii vor fi ierarhizati in functie de gradul de detaliere a metodologiei de abordare si 

adaptarea acesteia la specificul S.N. Radiocomunicatii si al sucursalelor sale privind etapizarea, 

programarea activitatilor si alocarea de personal. Numarul de puncte se calculeaza dupa 

urmatoarea regula :  

Pentru Pte, nr.pct.= (grad detaliere, etapizare, personal) x (punctaj maxim acordat)  

                                             nr.maxim grad detaliere, etapizare, personal 

 

Punctaj T ofertant (PT) = Ptma + Pta + Pte 

 

CLASIFICAREA OFERTELOR 

Ofertele se clasifica in functie de punctajul final. Va fi declarata castigatoare oferta care obtine 

cel mai mare punctaj.  

  

 

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU 

 

VIII.1) Ajustarea preţului contractului  

da □   nu■ 
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VIII.2). Garanţia de bună execuţie a 

contractului    

 

da ■   nu□ 

Garantia de buna executie a contractului este de 

5%. din valoarea contractului fără TVA. Modul 

de constituire a garanţiei:  instrument de garantare 

emis in conditiile legii de o societate bancara ori 

de o societate de asigurari. 

VIII.3). Clauze contractuale obligatorii 

 

da ■   nu□ 

Plata  facturilor se va efectua dupa receptia  

serviciilor, in maxim 60 de zile in perioada 

cuprinsă între 24 şi 31 ale lunii . 
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Formularul nr. 1 

OFERTANTUL 

..............………………..……..... 

(denumirea/numele)  

 

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

 Catre  

 SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA 

 Şos. Olteniţei, nr.103, sector 4, Bucureşti  

            Tel. 021 307 3001, Fax 021 314 97 98           

 

 

 

Ca urmare a anunţului de participare apărut în SEAP, nr. ...... din..........(zi/lună/an), 

privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ............... (denumirea contractului de 

achiziţie publică);  

 

Noi.................(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat, următoarele:  

 

1. Documentul ............. (tipul, serie/număr, emitent) privind garanţia pentru participare, în 

cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi 

prezentare ofertei 

 

2. Declaratia pe proprie raspundere referitoare la incadrarea in categoria intreprinderilor mici si 

mijlocii nr……… din ……….. (daca este cazul) 

 

3. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ..... copii:  

     a) oferta;  

     b) documentele care însoţesc oferta;  

 

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

 

 

 

 Cu stima, 

 

Ofertant, 

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

(semnatura autorizata) 
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Formularul nr. 2 

 

        OFERTANTUL 

  _____________________ 

       (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

INFORMATII GENERALE 

 

 

1. Denumirea/numele ofertantului: 

 

2. Codul fiscal: 

 

3. Adresa sediului central:  ............................................ 

 

    Telefon:...................; Fax: ........................; E-mail:.............................. 

 

4. Adresa  postala completa de transmitere a corespondentei pe  

    parcusul  derularii  procedurii:  .............................................. 

 

    Telefon de contact pe parcusul derularii procedurii:...................;  

     Fax de contact pe parcusul derularii procedurii: ........................;  

     E-mail de contact pe parcusul derularii procedurii:..................... 

 

5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare ______________________          

                                                (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 

 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________ 

        (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

 

 

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

                                (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

 

 

 

 

 

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

                                                                                        (semnătură autorizată)     

 

 

 

 

 

 

 

Formularul nr. 3 
 

 

   Operator economic 

  ____________________ 

 (denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE PRIVIND  

VALOAREA CIFREI DE AFACERI ANUALE 

 

 

 

 

 Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _____________________,  

                                                              (denumirea/numele si sediul/adresa /ofertantului) 

 

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate 

faptei de fals in acte publice, ca cifra de afaceri este  cea prevazuta in tabelul urmator. 

 

 

 

Anul 

Cifra de afaceri anuala  

la 31 decembrie   

– lei – 

Cifra de afaceri anuala  

la 31 decembrie 

 – echivalent in  euro – 

   

 

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

inteleg ca autoritatea contractanta 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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     Formularul nr. 10A 

      Operator economic 

    _________________ 

     (denumirea/numele) 

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 mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) 

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

platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de 

.............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile 

din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la 

formular) 

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),  
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L.S. 

 

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

....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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 Centralizator de preţuri servicii 

 

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

(denumirea/numele ofertant) 

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 pentru servicii 

 

Anexă la ofertă 

 

Nr.  

crt 

Activitatea 

(gama/faza) 

Preţul  

 

Taxa pe 

valoarea 

adăugată 

Taxa pe 

valoarea 

adăugată 

  Lei 

 

 

Euro 

 

 

Lei Euro 

0 1 5 6 7 8 

1 servicii de audit financiar 

conform OMF pentru 

exercitiul financiar incheiate 

la 31.12.2009 

    

2 servicii de audit financiar 

conform IFRS pentru 

exercitiul financiar incheiate 

la 31.12.2009 

    

3 servicii de audit financiar 

conform OMF pentru 

exercitiul financiar incheiate 

la 31.12.2010 

    

4 servicii de audit financiar 

conform IFRS pentru 

exercitiul financiar incheiate 

la 31.12.2010 

    

 TOTAL     

 

 

TOTAL    Lei: 

        

       Euro: 

........ % asociaţi        lei: 

........ % subcontractanţi     lei: 

........ % asociati        euro: 

........ % subcontractanti     euro: 

 

 

Se vor detalia serviciile in corelatie cu graficul de prestare si valoarea aferenta serviciului. 

 

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

(semnătura autorizată) 

L.S. 
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Anexa nr. 44– Model ACORD DE ASOCIERE 

 

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006. 

    

1. Părţile acordului : 

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi 

  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

 

2. Obiectul acordului: 

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 

................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului 

cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 

 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca 

fiind câştigătoare.  

 

                  

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

… ___________________________________ 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de 

achiziţie publică este: 

 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de 

asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 

 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

 

3. Durata asocierii 

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării 

procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( 

în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 
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4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru 

întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea 

constituită prin prezentul acord.  

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru 

semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul 

acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 

5. Încetarea acordului de asociere 

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din 

acord; 

c) alte cauze prevăzute de lege. 

6 Comunicări 

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă 

la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

7 Litigii 

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor 

fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 

8. Alte clauze:____________________________________________ 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 

astăzi............................(data semnării lui) 

 

 

Liderul asociatiei: 

 

______________________ 

(denumire autoritate contractanta) 

 

ASOCIAT 1, 

___________________ 

 

ASOCIAT 2, 

___________________ 
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Formularul nr. 12A 

     Operator economic 

    _______________ 

     (denumirea/numele) 
            DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic 
 

D E C L A R A Ţ I E 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea 

operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura 

de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 

situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă 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, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin 

Legea nr. 337/2006, 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 dispun. 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 

operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, 

serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de 

............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 

a)  nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 

administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui 

aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, 

reglementată prin lege; 

b)  nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 

prevăzute la lit. a); 

c)  mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată; 

d)  în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs 

grave prejudicii beneficiarilor; 

e)  nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 

greşeli în materie profesională. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 

pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării 

                                                                Operator economic, 

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

                                                                                        (semnătură autorizată)     
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Formularul nr. 12H 
 

    Operator economic 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI  
 

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

            (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 

prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 

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

înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 

scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai SOCIETATII 

NATIONALE DE RADIOCOMUNICATII SA, cu sediul în Şos.Olteniţei, nr. 103, sector 4, 

Bucuresti, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………...... 

                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

       

                      Operator economic,           

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

 

                                                                      (semnatura autorizată) 

 

 

 

 

r. 

Crt. 

Denumire 

subcontractant 

Partea/părţile din contract ce urmează 

a fi subcontractante şi descrierea 

acesteia/acestora  

Acord subcontractor cu 

specimen de semnatură 

1.    

2.    

.....    

 

 

 

 

                       Operator economic,           

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

                                                                      (semnatura autorizată) 
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CAIET DE SARCINI 

Privind Serviciile de Audit  Financiar 

 

 

 

1.INFORMAŢII GENERALE 

 

1.2.Autoritatea Contractantă 

 

Autoritatea contractanta acestui contract este SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE 

RADIOCOMUNICAŢII S.A. 

 

Sediul: Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 103, Sector 4, cod poştal 041303, 

Tel: +40 21 307 30 01, Fax: +40 21 31 141 32. 

 

Obiectul principal de activitate: activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu 

(exclusiv prin satelit). 

 

Cod CAEN: 6120 

 

Capital social (la data de 31 decembrie 2009): 148.102.006,78 lei. 

 

Număr mediu de personal (la data de 31 decembrie 2008): 1.989 persoane. 

 

Cifra de afaceri (la data de 31 decembrie 2008)  326,5 milioane lei. 

 

Servicii prestate către clienţi: 

 asigură difuzarea şi transportul programelor publice de radiodifuziune şi 

televiziune cât şi pentru posturi private de radiodifuziune şi televiziune; 

 servicii de comunicaţii electronice; 

 închiriere spaţii şi suporţi antenă. 

 

 

2.OBIECTIV ŞI REZULTATE AŞTEPTATE 

 

2.1Obiective generale 

 

Obiectivele generale ale acestui proiect sunt : 

o auditul financiar în conformitate cu Standartele Internationale de Audit („ISA”) al 

situaţiilor financiare individuale statutare ale SN Radiocomunicaţii întocmite 

pentru exercitiile  financiare încheiate la 31 decembrie 2009 si 31 decembrie 2010 

in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1752/17.11.2005 

pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu 

modificările şi completările ulterioare OMFP 1752/2005 (”OMFP 1752”) si 
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o auditul financiar în conformitate cu ISA al situaţiilor financiare individuale ale 

SN Radiocomunicaţii SA pentru exercitiile  financiare încheiate la 

31 decembrie 2009 si 31 decembrie 2010 întocmite în conformitate cu 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (” IFRS”) 

 

 

2.2.Rezultate aşteptate 

 

Auditorul trebuie să emită următoarele rapoarte de audit: 

 

 raport de audit în concordanţă cu ISA asupra situaţiilor financiare individuale 

întocmite de Societatea Naţională “Radiocomunicaţii” S.A. pentru exerciţiul 

financiar încheiat la 31 decembrie 2009 în conformitate cu OMFP 1752 si in 

conformitate cu OMFP 3055/2009 pentru anul 2010– termen 30 Aprilie anul 

urmator celui la care se raporteaza;  

 raport de audit în concordanţă cu ISA asupra situaţiilor financiare individuale 

întocmite de Compania Naţională “Radiotelecomunicaţii” S.A. pentru exerciţiul 

financiar încheiat la 31 decembrie 2009 , 31 decembrie 2010 în conformitate cu 

IFRS – termen 30 iunie anul urmator celui la care se raporteaza. 

 

 

3.SUPOZIŢII ŞI RISCURI 

 

3.1 Supoziţii care fundamentează intervenţia proiectului 

 

 Activităţile specifice ale S. N. Radiocomunicaţii sunt clar documentate şi 

disponibile echipei de auditori (documente care descriu clar obiectivele 

organizaţiei, precum şi documente care să reflecte audituri/evaluări/analiza 

anterioare); 

 

 Cadrul legislativ care guvernează activitatea S. N. Radiocomunicaţii rămâne stabil 

şi permite compararea între ani; 

 

 Structura instituţională şi nivelurile de finanţare ale S. N. Radiocomunicaţii sunt 

stabile; 

 

3.2 Riscuri 

 

 Modificări ale structurii funcţionale şi organizaţionale în cadrul autorităţii 

contractante şi/sau auditatului. 

 

 

 

4.SCOPUL PRESTAŢIILOR 

 

4.1.Cadrul General 

 

Autoritatea contractantă urmăreşte contractarea următoarelor tipuri de servicii: 
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- servicii de audit financiar în conformitate cu ISA şi cu legislaţia în vigoare emisă 

de Camera Auditorilor Financiari din România, pentru situatiile financiare in 

conformitate cu Standardele Contabile Romanesti (in vigoare pentru perioadele 

acoperite) si un audit in conformitate cu Standardele de Raportare Financiara-

IFRS, pentru exercitiile financiare incheiate la; 

- 31 decembrie 2009; 

- 31 decembrie 2010  

 

Conform Ordinului 1752/2005 situaţiile financiare întocmite de persoanele juridice care 

la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele trei criterii: 

 

- Total active 3.650.000 euro; 

- Cifra de afaceri netă 7.300.000 euro; 

- Număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50. 

 

S.N.R. îndeplineşte aceste condiţii şi este auditată începând din anul 2000. 

 

Această solicitare este pentru un audit recurent. 

 

Auditorul financiar trebuie să emită un raport cu exprimarea opiniei independente asupra 

situaţiilor financiare, întocmite de societate cu respectarea prevederilor OMFP 1752/2005 

si OMF 3055/2009. 

 

4.2.Activităţi specifice 

 

Prestarea pe teritoriul României, de către PRESTATOR, a activitatilor descrise la punctul 

2.1 Obiective generale mai sus. 

 

5.DESCRIEREA AUDITULUI FINANCIAR ŞI RAPOARTE  

 

Obiectivul auditului financiar este efectuarea unei verificări a situaţiilor financiare, pe 

bază de elemente probante, care trebuie puse la dispoziţia PRESTATORULUI de către 

BENEFICIAR. 

 

           6.SCOPUL PRESTAŢIILOR  

 

PRESTATORUL va analiza sistemele contabile şi de control financiar intern, astfel 

încât să poată evalua dacă acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru 

întocmirea situaţiilor financiare şi pentru păstrarea unei evidenţe contabile corecte. 

 

Obţinerea rezultatelor descrise în cadrul secţiunii 2.2 Rezultate aşteptate se bazează pe 

efectuarea unor proceduri specifice de audit. Este în responsabilitatea auditorului să se 

asigure că munca de audit a acoperit toate ariile necesare pentru a evalua activitatea din 

teritoriu şi din sediul central al auditatului în conformitate cu Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare, procedurile interne de acordare a proiectelor şi legislaţia 

aplicabilă. 
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Auditorul trebuie să furnizeze în oferta sa detalii tehnice despre modul de desfăşurare a 

auditului şi oferta economică, în aşa fel încât să realizeze cerinţele descrise în acest Caiet 

de Sarcini. 

 

 

7.Managementul Proiectului  

 

Autoritatea contractanta este reprezentata de SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE 

RADIOCOMUNICAŢII S.A. 

 

Autoritatea contractanta va numi un coordonator de proiect care va fi nominalizat de va 

reprezenta societatea în cadrul acestui proiect şi se va ocupa de toate aspectele tehnice şi 

financiare ale proiectului. 

 

Auditorul trebuie să prezinte in propunerea tehnica un program de desfăşurare a activităţii 

de audit şi echipa de auditori. 

 

După alegerea auditorului si consultarea acestui program, societatea va comunica 

acceptarea programului sau amendamentele propuse, prin coordonatorul desemnat din 

cadrul autorităţii contractante pentru asigurarea bunei desfăşurări a auditului. 

 

Echipa de audit va desemna un leader de echipă care va reprezenta persoana de contact 

din partea auditorului.  

 

Conform planului de desfăşurare a auditului se va prezenta la începutul auditului şi 

cererea de informaţii pe care auditatul va trebui să le pună la dispoziţia auditorului, cu 

referire la activitatea de audit în vederea exprimării opiniei. 

 

Auditorul va informa reprezentantul desemnat al autorităţii contractante de orice 

evenimente sau circumstanţe care întârzie execuţia eficienţa şi la timp a sarcinilor sale. 

 

Auditorul este responsabil de execuţia la timp a proiectului aşa cum este descris în 

prezentul Caiet de Sarcini.  Auditorul este responsabil de executarea unor servicii de 

calitate în concordanţă cu ISA. 

 

 

8.PROFILUL AUDITORULUI 

 

Auditul trebuie să fie efectuat de o societate de Audit înregistrată la Camera Auditorilor 

Financiari din România şi să prezinte o autorizaţie valabilă pentru durata desfăşurării auditului 

financiar. 

 

Auditorul financiar trebuie să fie independent şi în afara unui posibil conflict de interese datorită 

responsabilităţilor pe care le au în proiect.  

 

Auditorul nu trebuie să fie implicaţ în contracte de consultanţă aflate în vigoare, încheiate cu 

autoritatea contractantă care le-ar putea compromite independenta exprimarii unei opinii asupra 

situatiilor financiare.  
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Angajaţii administraţiei publice din România nu pot fi recrutaţi ca auditori în proiect. 

 

Furnizarea de informaţii, date şi feedback sunt cruciale pentru execuţia la timp a acestui proiect. 

Din acest motiv, este important ca auditorul să întocmească documente scrise şi cereri de 

informaţii clare indicând data până la care informaţiile sunt necesare pentru ca proiectul să se 

desfăşoare conform planului. 

 

Confidenţialitatea informaţiilor şi datelor colectate în cadrul acestui proiect sunt obligatorii şi 

trebuie consemnate în cadrul contractului încheiat între părţi.  Orice informaţii sau date colectate 

în cadrul acestui proiect pot fi publicate doar cu acordul scris al autorităţii contractante, cu 

excepţia cazurilor în care auditorul descoperă activităţi frauduloase pe care are obligaţia să le 

consemneze autorităţilor interesate. 

 

Auditorii financiari implicaţi în acest proiect trebuie să aibă certificat de auditor financiar emis 

de Camera Auditorilor Financiari din România şi experienţă în domeniul auditului financiar. 

 

 

Cerinte obligatorii (declaraţie pe propria răspundere, în original, prin care ofertantul îşi asumă 

îndeplinirea următoarelor cerinţe impuse de autoritatea contractantă cu privire la componenţa 

echipei de audit): 

 

 Dovada existentei unei echipe de minimum 10 membrii; 

 cel puţin 4 membri ai echipei de audit trebuie să fie membri ai Camerei Auditorilor 

Financiari din România (CAFR); 

 cel puţin 1 membru al echipei de audit (în plus faţă de cei 4 cu atestat CAFR) să deţină 

atestat/certificat de auditor al sistemelor informatice de tip CISA, ori un echivalent; 

 cel puţin 1 membru al echipei de audit (în plus faţă de cei 4 cu atestat CAFR) să fie 

membru atestat tip ACCA sau CECCAR 

 

Se vor prezenta CV-urile si copii de pe orice act doveditor al studiilor de specialitate atestat, 

certificat,etc. 

 

 

9.LOGISTICĂ ŞI DURATĂ 

 

 

9.1.Perioada de execuţie a proiectului 

 

Proiectul va începe după intrarea în vigoare a contractului şi notificarea oficială a 

auditorului de către autoritatea contractantă. 

 

Perioada limita de terminare a proiectului este 30 iunie 2011. 

 

 

9.2.Locaţia 
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Proiectul se va desfăşura în Bucureşti, la sediul social al auditatului.  Auditorul va trebui 

să efectueze deplasări în afara Bucureştiului pentru culegere de date şi participarea la 

acţiunea de inventariere generală anuală a patrimoniului.  Auditatul va asigura pentru 

echipa de audit un spaţiu de birou adecvat, acces la xerox şi acces la Internet la sediul său 

din Bucureşti. 

 

Auditorul va asigura membrilor echipei sale echipamentul necesar bunei desfăşurări a 

proiectului (computere, imprimante, telefon), precum şi suport administrativ, secretariat 

şi de interpretare, dacă este cazul, pentru a permite membrilor echipei să se concentreze 

pe responsabilităţile lor legate de activitatea de audit. 

 

 

10.RAPORTARE 

 

Toate rapoartele vor fi trimise în format electronic reprezentantului autorităţii contractante la 

adresa de e-mail ce va fi comunicată şi tipărit pe hârtie, în trei exemplare originale, la adresa 

autorităţii contractante. 

 

Asupra raportului de audit în varianta draft, reprezentanţii auditatului vor face şi trimite 

comentarii în scris pe marginea constatărilor şi recomandărilor auditorului ;raportul draft va fi 

transmis cel târziu până la data de 15 aprilie 2010, respectiv 15 aprilie 2011 si  15 iunie 2010, 

respectiv 15 iunie 2011.  

 

După concilierea şi ajustările necesare realizate de comun acord, auditorul va emite raportul final 

, care nu va depăşi termenul prevăzut la art. 2.2., în aşa fel încât raportul să poată fi supus 

analizei Consiliului de Administraţie şi obţinerea aprobării AGA. 

 

 Serviciile menţionate în prezentul caiet de sarcini vor fi prestate până la data de; 

a)  30 aprilie 2010 pentru situaţiile financiare ale S. N. Radiocomunicaţii SA 

pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2009 întocmite în conformitate 

cu prevederile OMFP 1752; 

b) 30 aprilie 2011 pentru situaţiile financiare ale S. N. Radiocomunicaţii SA 

pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2010 întocmite în conformitate 

cu prevederile OMFP 3055/2009; 

 

c) 30 iunie 2010 pentru situaţiile financiare ale S. N. Radiocomunicaţii SA 

pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2009 întocmite în conformitate 

cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară – IFRS; 

d) 30 iunie 2011 pentru situaţiile financiare ale S. N. Radiocomunicaţii SA 

pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2010 întocmite în conformitate 

cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară – IFRS; 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

 

 

 

 

Acord – cadru de servicii 

nr.______________data_______________ 

 

Preambul 

 

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006,  

între 
......................................................................... denumirea autorităţii contractante 

adresa................................................................, telefon/fax .............................................., număr 

de înmatriculare ............................................, cod fiscal ..................................., cont trezorerie 

…………………………………………………………………………, reprezentată prin 

……………...................................................................., (denumirea conducătorului), 

funcţia..............................................., în calitate de promitent achizitor, pe de o parte, 

 

şi  

 

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

adresă .........................................telefon/fax  

 

 

.....................număr de înmatriculare ..........................................cod fiscal 

...................................cont (trezorerie, 

bancă)..........................................................................reprezentată prin 

.............................................................(denumirea conducătorului), 

funcţia............................................... în calitate de promitent prestator, pe de altă parte. 

 

 

a intervenit prezentul acord–cadru în condiţiile în care părţile promitente ramân neschimbate pe 

toată durata de desfăşurare. 

 

2. Obligaţiile promitentului - prestator 

2.1 – Promitentul - prestator se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu 

promitentul-achizitor, să furnizeze servicii de auditul financiar – contabil conform 

Standardelor Contabile Romanesti (OMF 1752/2005, respectiv OMF 3055/2009) , 

Standardelor Internationale de Raportare Financiara IFRS si Legii nr. 31/1990 pentru 

exercitiile financiare incheiate la: 

-31 decembrie 2009 

-31 decembrie 2010 

 

                                       Cod CPV: 79212000-3 

 

în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru.  

2.2 – Promitentul - prestator se obligă ca serviciile prestate respecte cel puţin calitatea 

prevăzută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru. 
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3. Obligaţiile promitentului - achizitor 
3.1 – Promitentul-achizitor se obligă, ca în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-

furnizor, să achiziţioneze serviciile de art. 2.1 în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru. 

3.2 – Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă 

procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul 

prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care promitentul-prestator declară că nu mai are 

capacitatea de a le presta. 

 

4. Preţul acordului 

4.1 Preţul serviciilor este......................... 

 

5. Durata acordului- cadru 

5.1 – Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si produce efecte juridice  pe o perioadă 

de 24 luni de la acest moment.  

 

6. Comunicări 

6.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie 

să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 

62 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte.     

 

        Promitent-prestator                 Promitent- achizitor  
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Contract subsecvent  de servicii 

nr.______________data_______________ 

 

 

 

1. Părţile contractante 

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă 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, s-a încheiat prezentul contract de prestare 

de servicii,  

 

între 
 

......................................................................... denumirea autorităţii contractante 

adresa................................................................, telefon/fax .............................................., număr 

de înmatriculare ............................................, cod fiscal ..................................., cont trezorerie 

…………………………………………………………………………, reprezentată prin 

……………...................................................................., (denumirea conducătorului), 

funcţia..............................................., în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 

şi  

 

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

adresă .........................................telefon/fax  

 

 

.....................număr de înmatriculare ..........................................cod fiscal 

...................................cont (trezorerie, 

bancă)..........................................................................reprezentată prin 

.............................................................(denumirea conducătorului), 

funcţia............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte. 

 

 

2. Definiţii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) Contract - prezentul act şi toate anexele sale; 

b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c) preţul contractului – suma de bani plătibila prestatorului de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin 

contract; 

d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  

e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 

serviciilor prestate conform contractului; 

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

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

g) zi - zi calendaristică; luna  luna calendaristica 

an - 365 de zile. 

  

 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul şi preţul contractului 
 4.1. - Prestatorul se obligă să să presteze serviciile..................................(denumirea serviciilor), 

în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit in prezentul contract pentru 

îndeplinirea la timp si conform prevederilor contractuale a obligatiilor asumate de prestator. 

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 

prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care 

T.V.A. ................ lei. 

 

5. Durata contractului 

5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până 

la ………............... 

 

 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin): 

a) caietul de sarcini; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

c) graficul de îndeplinire a contractului; 

g) garanţia de bună execuţie; 

 

7. Obligaţiile principale ale prestatorului 

7.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în 

propunerea tehnică, anexă la contract.  

7.2 Prestatorul se obligă să presteze serviciile dupa cum urmeaza: 

Prestatorul este obligat sa prezinte pana la data de 15 aprilie/30 aprilie 2010 raportul de 

audit preliminar/final asupra situatiilor financiare intocmite conform OMF  si respectiv pana la 

data de 15 iunie/30 iunie raportul de audit preliminar/ final asupra situatiilor financiare intocmite 

in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, ce trebuie supuse 

aprobarii Achizitorului. 
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Achizitorul  in termen de 3 zile lucratoare de la primirea rapoartelor preliminare va 

formula eventualele obiectii si comentarii in scris, iar Prestatorul va avea obligatia de a si le 

insusi sau nu in termen de 3 zile de la primirea lor. In situatia in care Prestatorul refuza sa 

insereze comentariile / obiectiile Achizitorului, refuzul trebuie temeinic justificat, in scris si 

transmis Achizitorului. Indiferent de concluzia Achizitorului asupra comentariilor formulate, 

opiniile emise de Prestator sunt independente si finale. 

7.3 Prestatorul va furniza Achizitorului pentru fiecare exerciţiu financiar, următoarele rapoarte 

finale: 

            7.3.1.Raport de audit asupra situaţiilor financiare ale Societăţii întocmite în  

conformitate cu Standardele Contabile Romanesti OMF   

7.3.2. Raport de audit asupra situaţiilor financiare ale Societăţii întocmite în conformitate 

cu Standardele Internationale de Raportare Financiara IFRS .  

7.3.3.Scrisoare confidenţială adresată conducerii Societăţii asupra principalelor   

            deficiente ale sistemului de control intern şi asupra altor aspecte identificate pe  

            parcursul auditului şi care în opinia PRESTATORULUI ar trebui prezentate 

            conducerii. 

7.4 Rapoartele vor fi întocmite în limba română.  Rapoartele asupra situaţiilor financiare 

întocmite conform IFRS vor fi întocmite şi în limba engleză. 

 

7.5 Raportul întocmit în limba română va prevala în orice situaţie. 

 

7.6 - Prestatorul 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 serviciile prestate, şi 

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

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 

achizitor. 

 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului 

 

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

prestate.  

 

8.2Plata se va efectua în lei, prin ordin de plată, în contul prestatorului sau în alt cont indicat 

expres de acesta, în maxim 60 de zile, in perioada cuprinsă între 24 şi 31 ale lunii . 

 

8.3. Plata se va face in momente diferite, pe masura derularii contractului. 

8.4. Plata se va face in lei, la cursul comunicat de BNR ,valabil in data emiterii facturii. 

8.5- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 

 

8.6 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ...... zile de la expirarea perioadei 

prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul 

onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
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(se va indica un termen cert) 

 

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 

penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului. 

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de .........de zile de la expirarea 

perioadei convenite,cf. Art. 8.4 atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată. 

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 

contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 

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

adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, daca acesta din urma da faliment.. În acest caz, 

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

îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

 

Clauze specifice 

 

10. Garanţia de bună execuţie a contractului 

10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului in cuantum de 

....,.in termen de....., de la data incheierii contractului, pentru toată perioada de valabilitate a 

contractului, (se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a 

garanţiei de bună execuţie) 

10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul 

de începere a contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună 

execuţie. 

10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă prestatorul 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 prestatorului, 

precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  

10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la incetarea 

prezentului contract 

 

 11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 

profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 

propunerea sa tehnică. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 

definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu art.7.2. 

Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 

utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

 

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
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12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 

care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 

contractului. 

 

13. Recepţie şi verificări  

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  

13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în 

conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris 

prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. 

 

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil 

de la primirea ordinului de începere a contractului.  

(se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului)  

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 

exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul 

contractului. 

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 

prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în 

termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 

ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator, 

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei 

faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un 

act adiţional.  

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, 

acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea 

datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act 

adiţional. 

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 

orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 

prestatorului.  

 

15. Subcontractanţi 

15.1 - Prestatorul 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. 

15.2 - (1) Prestatorul 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. 

15.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte 

partea sa din contract. 
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(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 

îndeplinesc partea lor din contract. 

15.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 

partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului 

contractului şi va fi notificată achizitorului. 

 

 

16.Incetarea contractului 

Prezentul contract poate înceta prin: 

 - ajungerea la termen, 

 - prin acordul de voinţă al părţilor înainte de termen, 

 - denunţarea unilaterală a contractului de către achizitor în conditiile stipulate în prezentul 

contract, 

 - reziliere de plin drept a contactului fără a mai fi necesară punerea în întârziere a părţii în 

culpă, intervenţia instanţei de judecată şi îndeplinirea oricăror formalităţi în situaţia în care 

oricare dintre părti nu îşi execută, îşi execută necorespunzător sau cu întârziere mai mare de 10 

zile lucrătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. In această situaţie contractul 

încetează în termen de 10 zile de la data primirii notificării de către partea care este în culpă.  

            - in conditiile expres prevazute in contract. 

 

 

 

17.Confidentialitatea 

Clauzele prezentului contract sunt confidentiale.  

Prestatorul este obligat să stocheze, sa gestioneze si sa utilizeze datele şi informaţiile la care are 

acces in baza prezentului contract numai în scopul realizării prezentului contract şi să nu 

furnizeze aceste date si informaţii unor terţe persoane, fără acordul prealabil scris al 

Achizitorului.Aceste date sunt proprietatea Achizitorului, prestatorul neavand nici un drept de 

proprietatea intelectuala sau conex asupra lor 

Incalcarea a obligatiei de confidentialitate obliga Prestatorul la plata de daune interese catre 

achizitor in cuantum de … in concordanta cu prejudiciul creat si dovedit. 

Obligatia de confidentialitate produce efecte pe durata prezentului contract si dupa expirarea 

acestuia pe o perioada de ... ani. 

La finalizarea fiecarei etape, prestatorul va restitui achizitorului toate materialele puse la 

dispozitie de acesta  

Achizitorul dobandeste dreptul de proprietate asupra raporturilor si a materialelor intocmite in 

realizarea auditurilor, la momemtul efectuarii platilor convenite. 

 Achizitorul are dreptul de a folosi raporturile de audit in interes propriu 

 

18. Forţa majoră. 

18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

18.2 - Forţa majoră exonerează parţile 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. 

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. 
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18.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

19.Amendamente 

191.Părţile contractante pot conveni, pe durata îndeplinirii contractului, modificarea clauzelor 

contractului, prin act adiţional. 

 

 

20. Soluţionarea litigiilor 

20.1 - Achizitorul şi prestatorul 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. 

20.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, competenta de solutionare apartine instanţelor 

judecătoreşti in a caror raza teritoriala se afla sediul Achizitorului  

 

 

21. Limba care guvernează contractul 
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

  

22. Comunicări 

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

fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 

22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail la adresele convenite cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

23. Legea aplicabilă contractului 
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  

(se precizează data semnării de către părţi).   

 

  Achizitor,         

 Prestator, 

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

(semnătură autorizată)        (semnătură 

autorizată) LS      

  

 

 

 

 

 

 

 


