
 
 get  

 
                                                                                                                  
          Aprobat, 

                                                                                    Preşedinte – Director General 
 

                  Cristian NIŢU 
 

                    Avizat,     
Director Executiv Buget Finanţe 
                                                                               

Albertina NĂSTASE       
 

            
                  Avizat, 

             Şef Oficiu Contencios şi 
               Reglementări Interne

               
                                                            Luciean TRIF 
 

 
 
 
 

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE 
    Servicii de verificare, reparare şi încărcare 

      stingătoare incendiu pe loturi 
 

    Cod CPV 50413200-5 
                                                      
                     Cerere de oferte on-line (depunerea ofertelor se face pe SEAP) 
 
 
 

               
 

                         
            Manager Departament                                             
Achiziţii, Derulari Contracte, Administrativ              

 
              Marian DINCĂ                Şef Serviciul Special
             
                       Florica RĂUŢĂ 

 
      
 
 
 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUPRINS 
 
 
 
 
 
 

 Fişa de date a achiziţiei 
 Formulare şi modele 
 Caietul de sarcini 
 Clauze contractuale obligatorii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 

Denumire: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. 

Adresă: Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4 

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 
041303 

Ţara: România 

Persoana de contact: Ligia MIHAIU, 
Ana-Maria IORTOMAN 
 

Telefon: 021 307 30 29, 021 307 33 15 
Fax: 021 307 3666 

E-mail: ligia.mihaiu@radiocom.ro, 
marcela.tolea@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 autorităţii 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  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protecţie socială 
□ cultură, religie şi actv. recreative 
□ educaţie 
□ activităţi relevante 

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

■ altele: Telecomunicatii 

 
Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante 
           DA □         NU■ 
 

Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: 

 ■ SEAP 
□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) 

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 13.12.2010 ora 16:30. 
                     
Toate solicitările se vor depune în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice.  
 
Data limită de transmitere a răspunsului de clarificări:15.12. 2010 

 
I.c. CĂI DE ATAC 
Eventualele contestaţii se pot depune la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor şi la autoritatea contractantă.  
        

Denumire: Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 

Localitate: Bucureşti                             Cod poştal: 030084             Ţara: România 

mailto:ligia.mihaiu@radiocom.ro
mailto:marcela.tolea@radiocom.ro


  

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 Bucureşti 

Adresă: Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 4 

Localitate: Bucureşti                                            Cod poştal: 030099        
Ţara:România 

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: 
   - surse proprii 

După caz, proiect/program finanţat din 
fonduri comunitare              
   DA  □               NU ■ 

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
II.1) Descriere 

 
II.1.1) Denumire contract: Servicii de verificare, reparare şi încărcare stingătoare 

incendiu pe loturi 
 

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare: 

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

Execuţie                               □ 
Proiectare şi execuţie          □ 
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de  autoritate 
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: 
Bucureşti şi obiective de 
pe teritoriul sucursalelor 
 
Cod  CPV: 50413200-5 

II.1. 3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică:  ■                      
Încheierea unui acord cadru: □ 

II.1.4. Durata contractului de achiziţie publică:  2 ani/lot 
 

II.1.5.Informaţii privind acordul cadru:  
 

II.1.6) Divizare pe loturi  
  Da   ■                NU □ 
Ofertele se depun pe: 
Un singur lot  □                     Unul sau mai multe ■                           Toate loturile □  

   II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate       DA □                                        NU ■ 

Documentele scrise :comunicări, solicitări, informări, inclusiv oferta,  vor fi depuse în 
format electronic în SEAP conform HG nr.1660/2006.  
 

http://www.cnsc.ro/
http://www.cabuc.ro/


  

II.2) Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1 Scopul contractului constă în: 
Achiziţionarea de servicii de verificare, reparare şi încărcare a unui număr de 2632 
stingătoare de incendiu de diferite tipuri ( G2, G3,G4, G5, G6, G8,P1, P2, P3, P5, P6, 
P10,P50,P100,P125, SM6, SM9,SM50,SM100,SC9) din dotarea tuturor obiectivelor SN 
Radiocomunicaţii. Serviciile de verificare, încărcare şi/sau reparare stingătoare se vor 
efectua astfel: 

1. Lotul 1- Sediul Central şi Sucursala Direcţia de Radiocomunicaţii Bucureşti 
2. Lotul 2- Sucursala Direcţia de Radiocomunicaţii Cluj 
3. Lotul 3- Sucursala Direcţia de Radiocomunicaţii Iaşi 
4. Lotul 4- Sucursala Direcţia de Radiocomunicaţii Timişoara  

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 (dupa caz)  
III.1.1. Contract rezervat  
III.1.2. Altele  

 
 
       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.3.) Legislaţia aplicată:  
- OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin 
Legea nr.337/2006, cu completările si modificările ulterioare, inclusiv cele prevăzute în 
O.U.G. nr.76/2010 şi publicată în M.Of.nr.453/02.07.2010;  
      - H.G. nr.925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr.34/2006, inclusiv cele 
prevăzute în H.G. nr.834/2009 şi publicată în M.Of. nr.515/27.07.2009; 
     - HOTĂRÂRE Nr. 1660/ 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice 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; 
      - Manualul operaţional pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică  - ANRMAP 
2009. 

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  

V.1) Situaţia personală a ofertantului 

Fiecare ofertant va completa în mod obligatoriu Certificatul de participare la 
licitaţie cu ofertă independentă ( modelul se găseşte în Secţiunea Formulare şi 
modele).  

Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art.180 şi art.181 din O.U.G. 
nr. 34/2006 

        1. Cerinţă obligatorie: se va prezenta 
o declaraţie pe proprie răspundere 
conform cu Formularul nr. 1, prezentat 

IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA □           NU   ■                                                 



  

Solicitat   ■                       Nesolicitat  □ în sectiunea „Formulare şi modele” . 
         2. Cerinţă obligatorie: se vor 
prezenta certificatele constatatoare, în 
original sau copie legalizată, privind 
îndeplinirea obligaţiilor de plată a taxelor 
si impozitelor la bugetul general 
consolidat (bugetul de stat şi bugetul 
local), emise cu cel mult 30 zile înainte de 
data limită de depunere a ofertei sau 
echivalent pentru operatorii economici 
straini. 
Impozitele şi taxele pentru care s-au 
acordat înlesniri la plată (amânări, 
eşalonări, compensări) de către organele 
competente, nu se consideră obligaţii 
exigibile de plată. 

Incadrarea într-una dintre situaţiile prevăzute la art.180 şi art.181 din O.U.G nr.34/2006 
atrage excluderea ofertantului din procedură. 

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

Persoane juridice/fizice române Cerinţe obligatorii:  
1) Se solicită certificat constatator emis 
de Oficiul Registrului Comertului, în 
original sau copie, emis cu cel mult 30 
zile înainte de data limită de depunere a 
ofertei. 
2) Se solicită certificat de înregistrare la 
Oficiul Registrului Comertului, în copie. 
3) Se va prezenta Autorizaţiea eliberată 
de Centrul Naţional pentru Securitate la 
Incendiu şi Protecţie Civilă (copie 
legalizată) emisă conform Anexei nr.6 la 
Metodologia de autorizare a persoanelor 
care efectuează lucrări în domeniul 
apărării impotriva incendiilor aprobată 
prin OMAI nr.  87/2010  
4) Autorizaţie ISCIR C5-2003 (copie 
legalizată). 

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. 

Fisa de informatii generale 
Solicitat   ■                          Nesolicitat  □ 

Se va prezenta Formularul nr. 2 - 
Informaţii generale din sectiunea 
„Formulare si modele” completat 
corespunzător. 

Informaţii privind  situaţia economico-
financiară 
 Solicitat ■                           Nesolicitat □ 

Se solicită bilanţul contabil 2009, în copie, 
depus şi întregistrat la organele 
competente. 

V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 



  

Informaţii privind  capacitatea tehnică 
Solicitat ■                          Nesolicitat □ 

1.Se solicită prezentarea Listei 
principalelor prestări de servicii în ultimii 3 
ani Formularul nr. 3.  
2. Se va prezenta  lista cu personalul 
specializat pentru astfel de lucrări, şi care 
vor fi nominalizaţi  pentru prestarea de 
servicii (Formularul nr. 4) 
3. Se va prezenta lista cu utilajele , 
instalaţiile şi echipamentele tehnice, 
utilizate la desfaşurarea de prestări de 
servicii . (Formularul nr.5 şi Anexa la 
Formularul nr.5) 
 

Informaţii privind subcontractanţii 
Solicitat ■                          Nesolicitat □ 

Dacă este cazul, se solicită completarea 
Formularului nr. 6.  
 

V.5) Capacitatea de asigurare a standardelor de calitate 

 
Informaţii privind certificarea şi 
implementarea unui sistem de 
menţinere a calităţii 
 
   Solicitat ■                          Nesolicitat □ 
 

Ofertantul trebuie să facă dovada 
capacităţii de asigurare a standardelor de 
calitatea prin prezentarea unei copii după 
Certificatul de implementare a 
standardului de calitate ISO 9001:2001 
sau echivalent cu termen de valabilitate la 
data depunerii ofertei. 

 
 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  

VI.1)  Limba de redactare a ofertei  Limba română.  
Oferta, orice corespondenţă si documente 
legate de procedura de atribuire transmise 
între ofertant si autoritatea contractanta 
trebuie să fie scrise în limba română. 
Documentele care dovedesc criteriile de 
calificare de la Capitolul V, emise în altă 
limbă decât limba română, pot fi prezentate 
de ofertant în altă limbă, cu condiţia ca 
acestea să fie însoţite de traducerea 
autorizată  în limba română. 

VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei Perioada de valabilitate a ofertei va fi până în 
data 20.02. 2011. 
Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta 
valabilă pe toată perioada de valabilitate 
menţionată anterior. 

VI.3) Garanţie de participare 
Solicitat  ■                        Nesolicitat □ 

Ofertanţii vor constitui garanţie de participare 
la procedura de atribuire a contractului 
pentru fiecare lot.  
Pentru Lotul 1: valoarea garanţiei de 
participare este de 900 lei. 
Pentru Lotul 2: valoarea garanţiei de 
participare este de 600 lei. 
Pentru Lotul 3: valoarea garanţiei de 
participare este de 550 lei. 



  

Pentru Lotul 4: valoarea garanţiei de 
participare este de 350 lei. 
 
Garanţia de participare este irevocabilă şi  
valabilă până la data de 20.02. 2011. 
Garanţia de participare se constituie prin 
virament bancar sau printr-un instrument de 
garantare emis în condiţiile legii de o 
societate bancară ori de o societate de 
asigurări, care se prezintă în original, în 
cuantumul şi pentru perioada de mai sus. 
Garanţia de participare se poate constitui şi 
prin ordin de plată,  care trebuie să conţină la 
obiectul plăţii următoarea precizare: Garanţie 
de participare la procedura de achiziţie de 
servicii <<Servicii de verificare, reparare şi 
încărcare stingătoare incendiu >> 
 Sumele precizate mai sus, respectiv 
garanţiile de participare pentru fiecare lot, se 
pot depune în contul Societăţii Naţionale de 
Radiocomunicaţii S.A., deschis la Banca 
Transilvania – sucursala Unirii.  
Nr. cont: RO32 BTRL 0430 1202 8827 94xx. 
Cod Fiscal: RO10881986. 
În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei 
de participare trebuie să fie prezentată cel 
mai târziu la data şi ora stabilite pentru 
deschiderea ofertelor. 
In cazul constituirii prin ordin de plata, banii 
trebuie sa fie virati în contul SNR cel tarziu 
până la data şi ora deschiderii ofertelor, în 
caz contrar se consideră că nu a fost 
constituită garanţia de participare. 

VI.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

 Se solicită ca informaţiile din propunerea 
tehnică să permită identificarea cu uşurinţă a 
corespondenţei cu specificaţiile tehnice 
minime din caietul de sarcini.  

VI.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Se vor prezenta Formularul nr 7, respectiv: 
„Formularul de ofertă” precum si Formularul 
nr.7a,b,c,d „Centralizator de preturi”,  
completate corespunzător.  
Propunerea financiară va fi exprimată în 
lei. 
 
Notă 
La redactarea propunerii financiare, 
operatorii economici trebuie să aibă în 
vedere şi  impozitul datorat statului român 
pentru veniturile obţinute de către nerezidenţi 
pe teritoriul României. 
 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
 

Ofertanţii vor transmite oferta în format 
electronic, prin intermediul SEAP, în 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.7) Data limită de depunere a 
ofertelor 

conformitate cu HG nr.1660/2006 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică prin mijloace 
electronice din OUG nr.34/2006. 
În scopul monitorizării procedurilor pentru 
atribuirea contractelor de achiziţie, ofertantul 
are obligaţia de a exprima preţul ofertat 
pentru furnizarea serviciilor atât în lei cât şi în 
euro, folosindu-se cursul valutar LEU/ EURO 
comunicat de BNR în data de 15.12.2010.  
Moneda contractului este leul. 
 
 Pe SEAP vor fi postate documentele de 
calificare şi propunerile tehnice. Menţionăm 
că se va întocmi câte o propunere tehnică 
pentru fiecare lot în parte.  
Oferta de preţ (propunerea financiară) se va 
cripta în spatiul special destinat pe SEAP 
pentru fiecare lot, urmând ca autoritatea 
contractantă să solicite Formularele nr.7 şi 
7a,b,c,d în original operatorilor economici a 
căror ofertă a fost declarată admisibilă. 
 
Se va respecta termenul indicat în invitaţia 
de participare.  
 
Autoritatea contractantă poate solicita 
ofertantului declarat câştigător să depună în 
termen de 48 ore de la comunicarea 
rezultatului procedurii, documentele de 
calificare şi propunerea tehnică în original . 
 
Data limită de depunere a ofertelor: 20.12. 
2010 în SEAP. Ora va fi alocată de SEAP, 
la publicarea Invitaţiei de participare. 

VI.8) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Retragerea sau modificarea ofertei este 
permisă numai înainte de data limită de 
depunere a ofertelor.  
Riscurile depunerii ofertei, inclusiv forţa 
majoră, cad în sarcina operatorului 
economic. 

VI.9) Data si ora deschiderii ofertelor Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 
Locul deschiderii ofertelor: Societatea 
Naţională de Radiocomunicaţii. 
Data: 20.12.2010,în conformitate cu ora 
alocată de SEAP. 

 Modul de lucru al comisiei de evaluare se 
va desfăşura în conformitate cu prevederile 
capitolului VI din  H.G. nr. 925/2006 
(actualizată) pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică 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, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 20 
iulie 2006. 

 
 
CRITERII DE ATRIBUIRE  

VII.1) Preţul cel mai scăzut                                                                         ■ 

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

 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU 

VIII.1 Ajustarea  preţului contractului  
          da  □                        nu      ■ 

 

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

Garanţia de bună execuţie a contractului 
este de 5% din valoarea contractului fără 
TVA. Modul de constituire a garanţiei:  
instrument de garantare emis în condiţiile 
legii de o societate bancară ori de o 
societate de asigurări. 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARE 
 

SI 
 

MODELE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

CERTIFICAT 
de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

 
 
 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 
................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică 
organizată de ..........., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de 
................., certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi 
complete din toate punctele de vedere.  
 
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:  
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;  
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în 
condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice 
privinţă; 
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să 
înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;  
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau 
juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care 
ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind 
condiţiile de participare;  
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare 
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;  
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în 
ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a 
oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă 
elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;  
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în 
ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau 
serviciilor oferite;  
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui 
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.  
 
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele 
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.  
 
 
 
 
 
Ofertant,                                                                                                        Data  
........................  
Reprezentant/Reprezentanţi legali  
(semnături) 



  

          Formularul nr.1 
   Operator Economic 
_________________ 
   (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND SITUAŢIA PERSONALĂ A OPERATORULUI ECONOMIC 
           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; 
 c1) în ultimii 2 ani, nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi fi îndeplinit sau de a-mi fi 
îndeplinit defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a 
produs sau a fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor mei; 
 d) nu am fost condamnat, în ultimii trei 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 înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun. 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

                 Operator economic,                                                                                                                       
                                                                                                      …………………...      
                            
                                                                                                (semnătura autorizată ) 



  

 

         Formularul nr. 2 

     
  Operator economic 
 .................................. 
  (denumirea/numele) 
 

 
 

INFORMAŢII GENERALE 
 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 

Fax: 
E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... 
(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 
 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 7. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va 
solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic 
îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se 
înscrie obiectul contractului de achiziţie) 

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 
4._______________________________________________________ 
 
 8. Principala piaţă a afacerilor : 
 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : 
 

 
Anul 

Cifra de afaceri 
anuală (la 31 dec.) 

lei 

Cifra de afaceri 
anuală (la 31 dec.) 

echivalent euro 
1..............   
2.............   
3..............   
Media anuală :   

 
 
 

            Operator economic,                                                                                                                       
                                                                                                      …………………...      
                            
                                                                                                (semnătura autorizată ) 

 
 
 



  

Formularul nr. 3 
 
 
    Operator  economic 
_____________________ 
  (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 
 
 
 
 

 Subsemnatul, ............................................ reprezentant împuternicit al 
................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/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 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
 
                 
                                 Operator economic, 
                                                ...................................                                                                  
                                                                                                  (semnătura autorizată ) 



 

 
Nr. 
crt. 

 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*) 

 
Preţul total al 
contractului  

 
Procent  

îndeplinit 
de 

prestator 
% 

 
Cantitatea 

(U.M.) 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului**) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1 
 

        

 
2 
 

        

 
..... 

 

        

 
 
 

        

 
               Operator economic, 

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

               (semnătura autorizată) 
 

________ 
 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător  
(lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractul 
 



                                       INFORMAŢII REFERITOARE      Formularul nr.4 
LA PERSONALUL DE CONDUCERE 

 
 Subsemnatul _/, Director General al societăţii comerciale................................ declar pe 
propria răspundere că pentru lucrarea “_______________”  
voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru 
îndeplinirea contractului: 
 

Nr 
cr
t 

FUNCŢIA 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

Studiile se 
specialitate 

Vechime în 
specialitate 

(ani) 

Numărul de 
lucrări similare, 

executate în 
calitate de 
conducător 

0 1 2 3 4 
A. PERSONAL DE CONDUCERE 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 

 
DIRECTOR GENERAL 

 
 
 
 
 

DIRECTOR ECONOMIC 
 
 
 
 
 

DIRECTOR TEHNIC 

 
___________
__________ 

___________
__________ 

 
___________
__________ 

___________
__________ 

 
 

___________
___________ 
___________
___________ 

 
 

 
___ 

 
 
 
 
 

___ 
 
 
 
 

___ 

 
____ 

 
 
 
 
 

____     
 
 
 
 
    

___ 
 
 

B. PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI  
 

1 
 
 

2 
 
. 
 
. 
 
. 

 
………………………… 
 
 
………………………… 

 
………………. 

 
 
………………. 

 
…………… 
 
 
…………… 

 
……………. 

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Operator economic, 
 (semnătura autorizată ) 
..................................... 

 
 
 
 
 



 

Operator economic       Formularul nr. 5 
_________________ 
(denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 

 
DECLARAŢIE 

Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile 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 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

         
 
 
 
 
 
 

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

(semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

        Anexa Formularului nr. 5 
LISTĂ 

privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

U.M Cantitate Forma de deţinere 

    Proprietate În chirie1 

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
…….........………………. 
(semnătură autorizată ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor. 

În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit 

de angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie 

utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 

 



 

 
Formularul nr.6 

 
    Operator  economic 
_____________________ 
  (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE  
PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE 

SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  
 
 
 

 Subsemnatul, ............................................ reprezentant împuternicit al 
................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/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 
.................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
         
                      

Nr 
crt 

Denumire /nume 
subcontractant 

 

Datele de recunoaştere 
ale subcontractanţilor 

 

Specializare  Partea/părţile 
din contract ce 
urmează a fi 

subcontractate 

     

     

     

            
  

 
 

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

(semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 



 

Formularul nr.7 
Operator economic 
.............................................. 
(denumirea/numele ofertant) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către .................................................................................................... 
  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 
cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea 
serviciului) aferent Lotului nr....(*) pentru suma de ..................................lei (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.  
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),  

 
L.S. 

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 
 

(*) în cazul în care se ofertează pentru mai multe loturi, se vor completa preţurile 
totale pentru fiecare lot, calculate aşa cum se indică în Centralizatoarele de 
preţuri (Anexele 7a, 7b, 7c, 7d).



        Centralizator de preţuri Lot 1     Formularul nr. 7a  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Preţ  total/buc  servicii si piese de schimb(Pt)  =  Total valoare servicii/buc (a) + Total valoare piese de schimb/buc (b) 

 
 
 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

Pret total lot1 = (398 x PtG3)+ (10 x PtG4) +(237 x PtG6)+ (11 x PtG8) +(35 x PtP1)+(28 x PtP3)+(126 x PtP5)+(79 x PtP6)+(1 x PtP125)+(1 x PtP100)+(10 x PtSM100)+(4 x 
PtSM50)+(28 x PtSM9)+(46 x PtSM6)+(17 x PtSC9)  

Acest preţ total corespunzător Lotului 1 se va completa în Formularul nr. 7 ( şi pe SEAP) 

Nr.crt. Tip stingator Verificare 
lei/buc. 

Încărcare  substanţa 
lei/buc. 

Vopsire 
lei/buc. 

Total valoare 
servicii 

lei/buc.(a) 

Preţ total servicii 
şi piese de 

schimb*(Pt=a+b) 

1 G3      

2 G4      

3 G6      

4 G8      

5 P1      

6 P3      

7 P5      

8 P6      

9 P125      

10 P100      

11 SM100      

12 SM50      

13 SM9      

14 SM6      

15 SC9      

Nr.
crt. 

Tip 
stingator 

Robinet 
(Dispozitiv 
declanşator) 

Mano-
metru 

Furtun Ţeava Diuză 
refulare 

Membrană
+piuliţă 
pt.butelie 

Butelie 
CO2 

Colier Etichete Sigiliu Roţi 
stingătoare 
carosate 

Altele Total 
valoare 
piese de 
schimb 
lei/buc. 
(b) 

1 G3              

2 G4              

3 G6              

4 G8              

5 P1              

6 P3              

7 P5              

8 P6              

9 P125              

10 P100              

11 SM100              

12 SM50              

13 SM9              

14 SM6              

15 SC9              



 

 
 
       Centralizator de preţuri Lot 2                                                                 Formularul nr. 7b 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 *Preţ  total/buc servicii si piese de schimb(Pt)  =  Total valoare servicii/buc (a)+ Total valoare piese de schimb/buc (b) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pret total lot 2 = (324 x PtG3)+(1 x PtG5)+(71 x PtG6)+(1 x PtP2)+(41 x PtP3)+(46 x PtP5)+(25 x PtP6)+(5 x PtP10)+(23 x PtP50) 
 

Acest preţ total corespunzător Lotului 2 se va completa în Formularul nr. 7 ( şi pe SEAP) 

Nr.crt. Tip stingator Verificare 
lei/buc. 

Încărcare  substanţa 
lei/buc. 

Vopsire 
lei/buc. 

Total valoare 
servicii 

lei/buc.(a) 

Preţ total servicii 
şi piese de 

schimb*(Pt=a+b) 

1 G3      

2 G5      

3 G6      

4 P2      

5 P3      

6 P5      

7 P6      

8 P10      

9 P50      

Nr.
crt. 

Tip 
stingator 

Robinet 
(Dispozitiv 
declanşator) 

Mano-
metru 

Furtun Ţeava Diuză 
refulare 

Membrană
+piuliţă 
pt.butelie 

Butelie 
CO2 

Colier Etichete Sigiliu Roţi 
stingătoare 
carosate 

Altele Total 
valoare 
piese de 
schimb 
lei/buc. 
(b) 

1 G3              

2 G5              

3 G6              

4 P2              

5 P3              

6 P5              

7 P6              

8 P10              

9 P50              



 

 

      Centralizator de preţuri Lot 3      Formularul nr. 7c 
 
 

 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
*Preţ  total/buc  servicii si piese de schimb(Pt)  =  Total valoare servicii/buc (a)+ Total valoare piese de schimb/buc (b) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pret total lot 3 = (414 x PtG3)+(72 x PtG6)+(10 x PtP1)+(26 x PtP2)+(4 x PtP3)+(10 x PtP5)+(66 x PtP6)+(14 x PtP50) 
 
Acest preţ total corespunzător Lotului 3 se va completa în Formularul nr. 7 ( şi pe SEAP) 
 

Nr.crt. Tip stingator Verificare 
lei/buc. 

Încărcare  substanţa 
lei/buc. 

Vopsire 
lei/buc. 

Total valoare 
servicii 

lei/buc.(a) 

Preţ total servicii 
şi piese de 

schimb* 
(Pt=a+b) 

1 G3      

2 G6      

3 P1      

4 P2      

5 P3      

6 P5      

7 P6      

8 P50      

Nr.
crt. 

Tip 
stingator 

Robinet 
(Dispozitiv 
declanşator) 

Mano-
metru 

Furtun Ţeava Diuză 
refulare 

Membrană
+piuliţă 
pt.butelie 

Butelie 
CO2 

Colier Etichete Sigiliu Roţi 
stingătoare 
carosate 

Altele Total 
valoare 
piese de 
schimb 
lei/buc. 
(b) 

1 G3              

2 G6              

3 P1              

4 P2              

5 P3              

6 P5              

7 P6              

8 P50              



 

       Centralizator de preţuri Lot 4     Formularul nr. 7d 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 *Preţ  total/buc  servicii si piese de schimb(Pt)  =  Total valoare servicii/buc (a)+ Total valoare piese de schimb/buc (b) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pret total lot 4 = (74 x PtG2)+(188 x PtG3)+(1 x PtG5)+(38 x PtG6)+ (18 x PtP2) +(11 x PtP3)+(3 x PtP5)+(68 x PtP6)+(35 x PtSM6)+(12 x PtSM9) 
Acest preţ total corespunzător Lotului 4 se va completa în Formularul nr. 7 ( şi pe SEAP).       
            
     

Nr.crt. Tip stingator Verificare 
lei/buc. 

Încărcare  substanţa 
lei/buc. 

Vopsire 
lei/buc. 

Total valoare 
servicii 

lei/buc.(a) 

Preţ total servicii 
şi piese de 

schimb*(Pt=a+b) 

1 G2      

2 G3      

3 G5      

4 G6      

5 P2      

6 P3      

7 P5      

8 P6      

9 SM6      

10 SM9      

Nr.
crt. 

Tip 
stingator 

Robinet 
(Dispozitiv 
declanşator) 

Mano-
metru 

Furtun Ţeava Diuză 
refulare 

Membrană
+piuliţă 
pt.butelie 

Butelie 
CO2 

Colier Etichete Sigiliu Roţi 
stingătoare 
carosate 

Altele Total 
valoare 
piese de 
schimb 
lei/buc. 
(b) 

1 G2              

2 G3              

3 G5              

4 G6              

5 P2              

6 P3              

7 P5              

8 P6              

9 SM6              

10 SM9              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAIETUL DE SARCINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

1 . Baza legală 
  
- OMAI163/2007 - Norme generale de apărare împotriva incendiilor. 
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 
- SR EN 3/7 A1-2007 stingătoare de incendiu, caracteristici, performanţe şi metode de 
încărcare/reîncărcare. 
- Prescripţii tehnice ISCIR C5 -2003. 
-OMAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care 
efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor. 
 
     
2. Consideraţii generale 
 
    Societatea Naţională Radiocomunicaţii S.A. îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul telecomunicaţiilor, obiectul principal de activitate incluzând prestarea şi 
comercializarea de servicii de comunicaţii, întreţinerea şi exploatarea, dezvoltarea şi 
modernizarea sistemului naţional de radiocomunicaţii (reţele proprii de radiorelee, 
radiodifuziune, televiziune, radiocomunicaţii mobile, comunicaţii prin satelit şi reţele 
telefonice de conectare prin radio la reţeaua publică comutată), servicii de închiriere 
capacităţi de transmisii de date pe reţeaua naţională de radiorelee digitale, servicii de 
închiriere spaţii tehnice şi suporţi antene , INTERNET , VSAT.                                                  
      S.N.Radiocomunicaţii S.A. are o structură organizatorică ierarhic constituită din 
administraţia centrală şi 4 Sucursale Direcţii de Radiocomunicaţii fără personalitate 
juridică. 
      1. Sucursala Direcţia de Radiocomunicaţii Bucureşti işi desfaşoară 
activitatea în Bucuresti şi în 17 judeţe ale ţării: Ilfov,  Giurgiu, Argeş, Teleorman,Tulcea, 
Vâlcea, Prahova, Olt ,Galaţi, Constanţa, Braşov, Buzău,Covasna, Dâmboviţa, Călăraşi, 
Brăila şi Ialomiţa.  
     2. Sucursala Direcţia de Radiocomunicaţii Cluj îşi desfăşoră activitatea în Cluj 
şi în 10 judete din Transilvania: Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Harghita, Maramureş, 
Mureş, Sibiu, Satu-Mare şi Sălaj. 
     3. Sucursala Direcţia de Radiocomunicaţii Iaşi işi desfasora activitatea în Iaşi 
şi în 8 judete din Moldova : Iaşi, Bacău, Neamţ, Suceava, Botoşani, Vaslui, Vrancea şi 
Galaţi. 
       4. Sucursala Direcţia de Radiocomunicaţii Timişoara îşi desfăşoră activitatea 
pe teritoriul judeţelor Timiş, Arad, Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Dolj.   
    Particularitatea obiectivelor S.N. Radiocomunicaţii S.A. este aceea că acestea 
sunt amplasate de regulă în afara localităţilor şi în unele cazuri în locuri greu accesibile 
(obiectivele aflate pe vârful muntelui). 
 
 
3. Obiectul achiziţiei 
 
   - Achiziţionarea de servicii de verificare, încărcare, şi/sau reparare a stingătoarelor din 
obiectivele S.N. Radiocomunicaţii S.A. 
 
 
4. Locul de prestare  
  



 

Serviciile de verificare, încărcare şi/sau reparare a stingătoarelor vor fi prestate  
la sediul prestatorului sau la obiectivele SNR, după caz. Stingătoarele vor fi ridicate de 
către prestator, pe baza de proces verbal de predare – primire de la obiectivele SNR, 
iar după prestarea serviciilor prestatorul va livra stingătoarele la aceleaşi obiective.  
 
5. Cantităţie necesare 
 

Serviciile de verificare, încărcare şi/sau reparare stingătoare se vor efectua 
pentru numărul şi tipurile de stingătoare din dotarea S.N. Radiocomunicaţii S.A. astfel: 

Lotul 1- Sediul Central şi Sucursala Direcţia de Radiocomunicaţii Bucureşti –  
Anexa nr.1. 
Lotul 2- Sucursala Direcţia de Radiocomunicaţii Cluj - Anexa nr.2. 
Lotul 3- Sucursala Direcţia de Radiocomunicaţii Iaşi - Anexa nr.3. 
Lotul 4- Sucursala Direcţia de Radiocomunicaţii Timişoara - Anexa nr. 4. 

    
6. Procedura de lucru 
 
        Lucrările de verificare, încărcare şi întreţinere se vor executa numai de firme 
autorizate de către Inspectoratul General pentru Situaţii de urgenţă (IGSU) conform 
OMAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care 
efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor. 
 Persoana autorizată  va face deplasarea la obiectiv, unde se va face verificarea, 
iar dacă se constată că sunt stingătoare care nu corespund din punct de vedere al 
greutăţii (care sunt descărcate sau sub greutatea normală) sau prezintă alte defecte, se 
vor repara fie pe loc, dacă este posibil, sau daca nu, se vor înlocui cu aceleaşi tipuri de 
stingătoare încărcate din stocul prestatorului, urmând a fi facturate ca fiind încărcate şi 
verificate, astfel încât obiectivul să rămână cu dotarea completă după verificare. 
    Transportul stingătoarelor la şi de la obiective se va face  de către 
societatea prestatoare   cu mijloace proprii. 
 Ofertantul va avea în vedere că tarifele vor include obligatoriu şi costurile 
de transport aferente prestării serviciului. 
 
7. Termen de execuţie 
 
      Termenul maxim de prestare a serviciilor de verificare, încărcare şi/sau reparare 
stingătoare este de max 7 zile/obiectiv. 
 
8. Condiţii tehnice 
 
     8.1 Lucrări minime ce se vor executa de prestator: 
 
     8.1.1.Stingătoare de tip P ( cu pulbere de CO2) 
         - Verificarea stării generale a stingătorului;  
         - Demontarea recipientului şi golirea pulberii din recipient; 
         - Verificarea stării pulberii: starea de umiditate, cernerea după uscarea acesteia şi 
dupa caz completarea; 
         -  Verificarea la sistemele de percuţie la stingătoarele P1-P6; 
         - Verificarea inscripţionării corecte a datelor de pe butelia de CO2; 
         - Verificarea recipientului la presiunea de 18 bari; 
         - Verificarea etanşeităţii stingătorului; 
         - Curăţirea depunerilor interioare şi de pe traseele de evacuare; 
         - Curăţire, degresare şi pregătire pentru vopsiri dacă este cazul; 



 

         - Vopsirea stingatorului; 
         - Încarcat butelie cu CO2; 
         - Încarcat cu pulbere în parametrii impuşi de norme; 
         - Înlocuire garniturilor de cauciuc; 
         - Înlocuire inelelor de Cu; 
         - Înlocuire colierelor deteriorate; 
         - Etichetare; 
         - Sigilare; 
         - Înlocuire furtun refulare dacă este cazul. 
 
     8.1.2. Stingătoare de tip G  
        - Verificarea starii generale a stingatorului; 
         - Demontarea recipientului şi golirea CO2 din recipient ; 
         - Verificarea funcţionării corecte a robinetului sau a supapei de siguranţă; 
         - Verificarea funcţionabilităţii elementelor componente ale stingătorului; 
         - Verificarea inscripţionării corecte a datelor de pe stingător; 
         - Verificarea ISCIR ( conform C5-98); 
         - Pansonarea lunii şi a anului de verificare şi data scadenţei urmatoarei verificari; 
         - Încărcarea stingătorului cu CO2;  
         - Curăţire,degresare şi pregatire pentru vopsiri dacă este cazul; 
         - Vopsirea stingătorului; 
         - Etichetare; 
         - Sigilare;  
         - Înlocuire furtun refulare dacă este cazul. 
 

8.1.3  Stingătoarele cu spumă aeromecanică de tip SM  
         -Dezasamblare stingătoare; 
         -Verificarea la presiune a recipientului; 
         -Inlocuire încărcături; 
         -Curaţarea şi revopsirea dacă este cazul; 
         -Etichetarea stingătoarelor (se va înscrie data la care s-a efectuat operaţiunea şi 
 data la care expiră)  

 
 8.1.4  Stingătoarele cu spumă chimică de tip SC  

         -Dezasamblare stingătoare; 
         -Verificarea la presiune a recipientului; 
         -Inlocuirea încărcăturii; 
         -Curăţarea şi revopsirea dacă este cazul; 
         -Etichetarea stingătoarelor (se va înscrie data la care s-a efectuat operatiunea şi 
 data la care expiră) 
        -Stingătoarele de tip SC (spumă chimică) din dotarea obiectivelor SNR care nu mai   
           pot fi încărcate, vor fi propuse pentru casare şi înlocuite cu stingătoare de tip SM    
          (spumă mecanicâ) de aceaşi capacitate. 
 
      
 9. Produse şi substanţe utilizate 
  
    Aprovizionarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor şi sustanţelor 
utilizate pentru prestarea serviciilor, sunt în sarcina prestatorului care va respecta 
prescripţiile tehnice ale producătorului şi normele legale sanitare, toxicologice şi 
ecologice . 



 

   Se vor folosi numai produse care respectă “Normele privind produsele utilizate 
pentru stingerea incendiilor “. 
   Substantele folosite la încărcarea mijloacelor de stingere a incendiilor, vor avea 
compoziţia şi calitatea menţionată în fişa tehnică a produsului din care trebuie să reiasă 
următoarele : 
   - condiţii tehnice de utilizare;  
   - termenul de valabilitate a produselor utilizate ; 
   - modul de ambalare; 
   - modul de utilizare; 
   - condiţii de depozitare, păstrare .  

Este obligatorie respectarea instrucţiunilor de la furnizor privind modul de folosire 
a substanţelor utilizate. De asemenea, produsele folosite vor fi însoţite de certificatul de 
calitate şi conformitate. 
 
10.  Prezentarea ofertei 
 
În ofertă se vor prezenta următoarele documente:   
       A. Propunerea tehnică va cuprinde următoarele: 
       1. Generalitati-obiectul ofertei 
       2. Condiţii tehnice de execuţie (se vor prezeta pe scurt procedurile de execuţie): 
       2.1. Verificarea stingătoarelor – ce operaţii se execută ( pentru fiecare tip de 
stingătoare) 
       2.2.  Repararea stingătoarelor – ce operaţii se execută (pentru fiecare tip de 
stingătoare) 
       2.3.  Încărcarea, sigilarea şi etichetarea – ce operaţii se execută, 
       2.4. Tipul de încărcătură. 
       3. Condiţiile tehnice de calitate. 
       4.Termen de executie. 
       5.Termen de garantie. 
       6. Transport – (*se va preciza dacă există sau nu în dotarea prestatorului atelier 
mobil)         
     B. Prestarea serviciilor se va face la solicitarea beneficiarului pe bază de 
comandă şi în functie de  necesităţi. 
    C. Se va preciza durata maximă de zile în care se vor duce înapoi la obiective 
stingătoarele ridicate ( care nu s-au putut repara pe plan local).  
           D. În procesele verbale încheiate la terminarea lucrărilor se vor trece în clar câte  
stingătoare s-au  verificat (pe tipuri), apoi se va trece cantitatea de substanţă (pulbere 
şi/sau gaz) utilizată pentru încărcarea stingătoarelor şi piesele folosite la repararea 
stingătoarelor.    

 
11.Recepţia 

 
 Recepţia serviciilor se va face la obiectivele S.N. Radiocomunicaţii S.A. de unde 
au fost ridicate stingătoarele. 
    Reprezetanţii obiectivelor SNR şi reprezentantul prestatorului vor proceda la 
recepţia stingătoarelor, prin semnarea procesului verbal de recepţie. 
    Verificarea calitătii prestaţiilor va fi confirmată de şeful obiectivului SNR, iar în 
cazul stingătoarelor la care în urma verificării s-a constatat că nu mai mai pot fi utilizate, 
vor fi propuse în vederea scoaterii din uz (casare). 
    În acest sens se va încheia între prestator şi şeful obiectivului SNR un proces 
verbal în care se va  se va consemna numarul şi tipul acestor stingătoare.  
 



 

 
ANEXA nr. 1 

LISTA OBIECTIVELOR APARŢINÂND S.N.RADIOCOMUNICAŢII 
SUCURSALA DIRECŢIA DE RADIOCOMUNICAŢII BUCUREŞTI 

 
DOTAREA CU STINGĂTOARE ŞI DISTANŢELE DIN BUCUREŞTI LA OBIECTIVE. 

 
 

Nr.
crt. 

Amplasament Distanţa Tip 
stingător 

Bucăţi Judeţ 

1 Formatia Transporturi  P1 
 

12 Bucuresti 

2 Comp. Logistica  G3 3 Bucuresti 

   G6 3  

   P6 18  

   SM9 4  

   SM100 1  

   P 100 1  

3 RDF Herăstrău  P6 7 Bucuresti 

   G3 4  

   P5 1  

   G6 8  

   SM6 2  

4 Magazia TV  G3 9 Bucuresti 

   P1 1  

5 Magazia 
Centrala 

 G6 2 Bucuresti 

6 Serviciul 
RDF 

 P1 1 Bucuresti 

   G6 4  

7 DCE-Comp.M.C.  P1 7 Bucuresti 

   G6 1  

8 DCE-Comp.M.F.         P5         2 Bucuresti 

 
Total stingătoare Bucureşti :G3 = 16, G6 = 18, P1= 21, P5 = 3, SM6 = 2 

        SM 9 = 4,  SM100= 1, P100 = 1, P6 = 25 
 

9 TV Piteşti 114 km G 3 4 Argeş 

   G 6 4  

   SM 6 4  

10 RRPiteşti 130 km SM 50 1 Arges 

   G3 6  

   P5 3  

   G6 6  

   SM 6 2  

11 RR Morăreşti 151 km SM 50 1 Argeş 

   G-3 10  

   G-6 1  

   SM 6 2  



 

12 CIZ Cimpulung 166 km P1 1 Argeş 

   G6 1  

 
Total stingătoare Judeţul  Argeş  G3 = 20, G6 = 12, P1= 1, P5 = 3, SM6 = 8 

        SM 50=2 
  

13 RDF Bod 191 km G3 17 Braşov 

   P5 11  

   G 6 3  

14 TV Tîmpa 190 km  G3 2 Braşov 

   SM 6 4  

15 RR Măeruş 209 km G3 5 Braşov 

   P5 2  

   G6 4  

   SC9 1  

16 RR Postăvaru 205 km G6 2 Braşov 

   G3 4  

17 RR Dealu cu Stejari 229 km G3 5 Braşov 

   G4 3  

   P5 2  

   G6 3  

   SC9 3  

 
Total stingatoare Judeţul Braşov  G3 = 33, G6 = 12, P5 = 15 ,SM 6 = 4,  

  SC9= 4 ,G4=3 
  

18 RR Istriţa 135 km G3 7 Buzău 

   P5 6  

19 CIZ Nehoiu 160 km P6 2 Buzău 

20 Tr.Tv.Gura Teghii II 190 km G4 1 Buzău 

21 RR Sarata 
Monteoru 

94 km G3 2 Buzău 

22 RR Rimnicu Sarat   158 km G6 7 Buzău 

   G3 4  

23 Tr.Tv.Valea 
Nehoiasului 

162 km  
G3 

1 Buzău 

24 C.I.Z.Buzău 129 km P1 2 Buzău 

 
Total stingatoare Judetul Buzău  G3 = 14, G6 = 7,   P5 = 6 ,P6 = 2, P1 = 2, G4=1 

 

25 RR Plopu 186 km P5 3 Brăila 

   G6 2  

   SM6 2  

   SM100 1  

 
Total stingătoare Judeţul  Brăila G6 = 2, P5 = 3 ,SM6= 2, SM100= 1 

 

26 RR Dragoş Voda 90 km G4 4 Calăraşi 



 

   G6 5  

27 RR Calareţi 42 km G6 3  

 
Total stingătoare Judeţul Călărasi G4 = 4, G6= 8 

 

28 R.D.F. Valu lui Traian 251 km P6 2 Constanţa 

   SM 9 9  

   G 3 34  

   G 6 18  

29 RDF Ioan Corvin 262 km G3 1 Constanţa 

30 TV Litoral 270 km G3 18 Constanţa 

   G 6 13  

   SC 9 2  

31 TV.Băneasa 
(Dobrogea S) 

274 km P6 2 Constanţa 

   G3 5  

   SC 9 1  

32 TV Mangalia 300 km P5 3 Constanţa 

   G3 1  

   SC 9 2  

   SM 6 3  

33 RR Tortomanu 180 km G6 2 Constanţa 

34 RR Movila Miresii 80 km G4 2 Constanţa 

   G3 2  

35 RR Cogealac  P6 2 Constanţa 

   G3 5  

   SC 9 1  

36 RR Hârşova 195 km SM 100 1 Constanţa 

   G6 3  

   G3 5  

37 RDF Agigea 270 km P5 4 Constanţa 

   G3 6  

   G6 1  

38 TV Medgidia 190 km G3 1 Constanţa 

39 CTC Constanţa 260 km G6 3 Constanţa 

40 CIZ Constanţa 260 km G3 6 Constanta 

 
Total stingătoare Judetul  Constanţa G3 = 84, G6 = 40, P5 = 7 ,P6 = 6,  

     SM6 = 3, SM9 = 9, SM 100 = 1, SC9 = 6,G4=2 
 

41 RDF Voineşti 123 km P5 12 Dîmbovita 

   G3 15  

   SM 100 1  

   SM 6 6  

    0  

   G6 14  

42 Tr.Tv.Bezdead 80 km G3 1 Dîmbovita 



 

43 RR Gaiesti 65 km SM 50 1 Dîmbovita 

   P6 6  

   G3 4  

   G6 2  

   P5 2  

   SM 6 2  

44 Tr.Tv.Glodeni  G 3 1 Dîmbovita 

45 RR Racari 55 km G 6 8 Dîmbovita 

   SM 100 1  

   SM 6 2  

46 RR Tirgoviste 83 km G 6 2 Dîmbovita 

47 Tr.Tv.Runcu 90 km G 3 1 Dîmbovita 

 
Total stingătoare Judeţul Dîmbovita  G3 = 22, G6 = 26, P5 = 14 ,P6 = 6, 

     SM6 =10, SM50= 1, SM 100=2,   
   

48 RR Galaţi 242 km P3 1 Galati 

   G3 8  

   P5 
P1 

2 
6 

 

   G6 14  

   SM 6 2  

 
Total stingătoare Judeţul Galaţi   G3 = 8, G6 = 14, P1 = 6, P3 =1,SM 6 = 2,P5=2 

  

49 RR Copăceni 34 km G6 4 Giurgiu 

   G3 9  

   SM 9 3  

50 RR Hotarele  P5 1 Giurgiu 

   SM 9 2  

 
Total stingătoare Judeţul Giurgiu  G3 = 9, G6 = 4, P5 = 1 ,SM9= 5 

 

51 RDF Urziceni 56 km P6 6 Ialomiţa 

   G3 18  

   P5 2  

   G6 10  

 
Total stingătoare Judeţul  Ialomiţa  G3 = 18, G6 = 10, P5 = 2 ,P6 = 6,  

 

52 RDF Tîncăbeşti 28 km G3 3 Ilfov 

   P5 3  

   SM6 5  

   P1 1  

53 RDF Săftica 24 km G3 5 Ilfov 

   SM 100 1  



 

   SC 9 2  

   G6 2  

   SM 9 5  

54 R.D.F. Ţigăneşti 48 G3 43 Ilfov 

   P5 5  

   G 6 2  

55 RR Afumaţi 24 G3 3 Ilfov 

   G6 3  

56 RR Snagov 44 G6 4 Ilfov 

 
Total stingătoare Judeţul Ilfov  G3 = 54, G6 = 11,  P1 = 1, P5 = 8, SM6 =5 

 SM9= 5, SM100 = 1, SC9 = 2 
 

57 RR Priseaca 165 SM 50 1 Olt 

   G3 6  

   P5 2  

   G6 1  

   SM 6 2  

 
Total stingătoare Judeţul  Olt G3 = 6, G6 = 1, P5 = 2 ,SM6 = 2, SM50 =1 

 

58 Staţia Sol Cheia 130 P3 3 Prahova 

   G3 23  

   P5 8  

   P6 9  

   G6 3  

   P125 1  

59 RDF Sinaia 130 G3 5 Prahova 

   P5 5  

   SM-6 2  

   SC9 1  

   G6 2  

60 TV Bucegi 170 P6 15 Prahova 

   G8 11  

   G3 16  

   P5 18  

   SM 6 2  

   G 6 22  

   SM 9 5  

   SM100 1  

61 Canton + SP3 164 P5 1 Prahova 

   G3 4  

62 Tr.Tv.Secaria  G3 2 Prahova 

63 Tr.Tv.Valea  Doftanei  G 6 1 Prahova 

   G3 1  

64 Tr.Tv.Bratocea  G3 2 Prahova 



 

65 RR Cota 1470 133 G3 8 Prahova 

   SM 6 1  

66 RR Ploiesti 60 G6 6 Prahova 

 
Total stingătoare Judeţul  Prahova  G3 = 61, G6 = 34, P3 =3 P5 = 32, P6 = 24,  

 P125 = 1, SM6 = 5, SM9 = 5, SM100 = 1, SC9 = 1, G8 = 11 
 

67 RR Tulcea 313 P1 1 Tulcea 

   G3 10  

68 R.D.F Nufăru 324 SM 100 1 Tulcea 

   P5 1  

   SC90 0  

   SM6 1  

   G6 6  

   G3 6  

69 Tv Văcăreni 252 P6 2 Tulcea 

   P5 2  

   G3 8  

   SC 9 1  

   SM 6 2  

70 Staţia  TV Mahmudia 343 P6 4 Tulcea 

   G3 10  

   G6 5  

   P5 1  

   SM 100 1  

   SC 9 1  

71 Tv Topolog 313 P6 2 Tulcea 

   SM 100 1  

   SC 9 2  

72 Tr.Tv.Niculitel 320 G3 1 Tulcea 

   G 6 1  

73 Tr.Tv.Izvoarele 315 G6 1 Tulcea 

74 Tr.Tv.Issacea 280  G3 2 Tulcea 

 
Total stingătoare Judeţul Tulcea  G3 = 37, G6 = 13, P1 = 1, P5 = 4 , P6 = 8,  

 SM6= 3, SM100 = 3, SC9= 4,   
 

75 RDF Olăneşti 195 P5 3 Vîlcea 

   G3 3  

76 TV Cozia 225 G3 3 Vîlcea 

    P5 3  

   G6 8  

77 CIZ Rm.Vîlcea 175 P1 2 Vîlcea 

   G6 2  

 
Total stingătoare Judeţul  Vîlcea  G3 = 6, G6 = 10, P1 =  2, P5 = 6  

 

78 RR Alexandria  
105 

G3 2 Teleorman 



 

 
 

 
Total stingătoare Sucursala Direcţia de Radiocomunicaţii Bucureşti 

 

1. G 3= 392 buc. 
2.  G6= 222 buc. 
3. P1= 34 buc. 
4. P3= 4 buc. 
5. P5=108 buc. 
6. P6=77 buc. 
7. P100=1 buc. 
8. P125=1 buc. 
9. SM100=10 buc. 
10. SM50=4 buc. 
11. SM9= 28 buc. 
12. SM6= 46 buc. 
13.  G8=11 buc. 
14.  G4=10 buc. 
15.  SC9= 17.buc. 
 

        *Nota -  numărul de stingătoare poate varia uşor fată de cele existente  în tabel  
( posibile casări sau deteriorări) 

 
LISTA OBIECTIVELOR APARTINAND S.N.RADIOCOMUNICATII S.A 

SEDIUL CENTRAL 
 

DOTAREA CU STINGATOARE SI DISTANTELE DIN BUCURESTI LA OBIECTIVE. 

Nr.
crt. 

Amplasament Distanţa Tip 
stingător 

Bucăţi Judeţ 

1 Centrul Naţional  de 
Radiocomunicaţii 

Sediul Central 

- G6 15 Bucureşti 

   P5 15  

Total stingătoare Bucureşti G6=15, P5=15 

2 Centrul de Perfectionare 
Radiocomunicaţii 

Tâncabeşti 

28 km G3 6 Ilfov 

   P1 1  

   P3 24  

   P5 3  

   P6 2  

Total stingătoare Judeţul Ilfov G3=6, P1=1, P3=24, P5=3, P6=2 

79 Tr.Tv. Zimnicea  G3 1 Teleorman 

80 Tr.Tv. Turnu-
Magurele 

158 G3 1 Teleorman 

 
Total stingătoare Judeţul Teleorman  G3 =4 

 



 

     
 
 
  

Total stingătoare S.N.Radiocomunicatii S.A Sediul Central 
          
 

1. G3= 6 buc. 
2. G6= 15 buc. 
3. P1= 1 buc. 
4. P3= 24 buc. 
5. P5 = 18 buc. 
6. P6 = 2 buc. 

 
*Nota -  numărul de stingătoare poate varia uşor fată de cele existene în tabel  
( posibile casări sau deteriorări) 
 
Total stingătoare Lot 1 
 
16. G 3= 398 buc. 
17.  G6= 237 buc. 
18. P1= 35 buc. 
19. P3= 28 buc. 
20. P5=126 buc. 
21. P6=79 buc. 
22. P100=1 buc. 
23. P125=1 buc. 
24. SM100=10 buc. 
25. SM50=4 buc. 
26. SM9= 28 buc. 
27. SM6= 46 buc. 
28.  G8=11 buc. 
29.  G4=10 buc. 
30.  SC9= 17.buc. 

 
 
*Nota -  numărul de stingătoare poate varia uşor fată de cele existene în tabel  
( posibile casări sau deteriorări) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXA nr.2 
LISTA OBIECTIVELOR APARTINAND S.N.RADIOCOMUNICATII 

SUCURSALA DIRECŢIA DE RADIOCOMUNICAŢII CLUJ 
 

DOTAREA CU STINGĂTOARE ŞI DISTANŢELE DIN CLUJ LA OBIECTIVE. 
 

 

Nr. 
Ctr. 

Amplasament Distanţa Tip stingător Bucăţi Judeţ 

1 Sediu DR Cluj - G3 18 Cluj 

   G6 2  

   P3 5  

   P5 2  

2 Rd. Jucu 28 km G3 22 Cluj 

3 Tc.Feleacu 17 km G3 26 Cluj 

   G6 1  

   P5 1  

   P6 1  

4 RR Izvorul Crişului 40 km G3 3 Cluj 

   G6 4  

   P5 1  

   P6 3  

   P50 1  

5 RR Plaiul Măgurii 92 km G3 4 Cluj 

   G6 6  

   P50 1  

6 RR Bobâlna 68 km G3 5 Cluj 

   G5 1  

  P50 1  

Total stingatoare Judetul Cluj  G3 = 78, G5 = 1, G6 = 13, P3 = 5, P5 = 4, P6 = 4, 
 P50 = 3 

 

 Amplasament Distanţa Tip stingător Bucăţi Judeţ 
7 RR Sebeş 115 km G3 6 Alba 

   G6 6  

   P50 1  

8 CIZ Alba 105 km P3 1 Alba 

   P5 2  

9 Tv. Bihor 170 km G3 18 Alba 

   G6 2  

   P3 2  

   P5 4  

   P6 6  

   P50 1  

10 RR Cicau 89km G3 3  

   P3 1  

   P5 3  

   P6 1  

   P50 1  



 

 
 

Total stingătoare Judeţul Alba G3 = 27, G6 = 8, P3 = 4, P5 = 9, P6 = 7, P50 = 3 
 

11 Rd. Rontău 170 km G3 10 Bihor 

   G6 2  

   P3 6  

12 Tv.Oradea 160 km G3 12 Bihor 

   G6 5  

   P3 1  

   P5 3  

13 RR Vf.Pinilor 233 km G3 3 Bihor 

   G6 1  

 
Total stingătoare Judeţul Bihor G3 = 25, G6 = 8, P3 = 7, P5 = 3 

 

14 Tv.Harghita 260 km G3 30 Harghita 

   G6 16  

   P3 4  

   P5 10  

   P6 2  

   P50 2  

15 Rd.Miercurea Ciuc 267 km G3 11 Harghita 

   G6 5  

   P5 2  

   P10 4  

   P50 1  

 
Total stigătoare Judeţul Harghita G3 =41, G6 =21, P3 =4, P5 =12, P6 =2, P10 =4,  

P50=3 
 

 16 9  Rd. Sibiu Rd.Sibiu 160 km G3 4 Sibiu 

   G6 1  

17 Tv.Păltiniş 210 km G3 11 Sibiu 

   P3 1  

   P5 3  

   P6 4  

   P50 1  

18 RR Guşteriţa 180 km G3 6 Sibiu 

   P3 1  

   P5 1  

 
Total stingătoare Judeţul Sibiu G3 = 21, G6 = 1, P3 = 2, P5 = 4, P6 = 4 P50= 1 

 

19 Tv. Zalău 79 km G3 17 Sălaj 

   G6 3  

   P3 2  

   P5 2  

   P6 2  

   P50 1  

 



 

Total stingatoare Judeţul Sălaj G3 = 17, G6 = 3, P3 = 2, P5 = 2, P6 =2, P50 = 1 
 

20 RR. Deag 87 km G3 7 Mureş 

   G6 1  

21 RR. Sărăţeni 162 km G3 5 Mureş 

   P5 1  

   P50 1  

22 RR.Dealul Ciuhei 180 km G3 4 Mureş 

   P3 2  

   P50 1  

23 RR.Săbed 100 km G3 6 Mureş 

   G6 1  

   P50 1  

24 Tv.Tg.Mureş 110 km G3 7 Mureş 

   G6 1  

   P3 1  

   P5 1  

   P6 2  

 
Total stingatoare Judeţul Mureş G3 = 29, G6 = 3, P3 = 3, P5 = 2, P6 = 2, P50 = 3 

 

25 RR Silivaşu de 
Câmpie 

76 km G3 4 Bistriţa 

   P50 1  

26 Tv.Heniu 155 km G3 21 Bistriţa 

   G6 5  

   P3 5  

   P5 2  

   P10 1  

   P50 2  

 
    Total stingătoare Judeţul Bistriţa G3 = 25, G6 = 5  P3 = 5, P5 = 2, P10 = 1, P50 = 3 
  

27 Rd.Baia -Mare 152 km G3 5 Maramureş 

28 Rd.Sighet 220 km G3 17 Maramureş 

   G6 2  

   P3 3  

   P5 1  

   P6 1  

   P50 1  

29 Tv.Mogoşa 174 km P2 1 Maramureş 

   G3 29  

   G6 2  

   P3 4  

   P5 5  

   P6 2  

   P50 2  

30 Tv.Văratec 153 km G3 2 Maramureş 

   G6 3  

   P3 1  

   P5 2  



 

 
Total stingătoare Lot 2 - Sucursala Direcţia de Radiocomunicaţii Cluj 

    
         1. G3 = 324 buc. 
  2. G6 = 71 buc.  
         3. P3 = 41 buc. 
         4. P5 = 46 buc. 
         5. P6 = 25 buc.  
         6. P50 = 23 buc.  
         7. P2 = 1 buc. 
         8. G5 = 1 buc. 
         9. P10 = 5 buc. 
 
         *Nota -  numărul de stingătoare poate varia uşor fată de cele existente în tabel 
         ( posibile casări sau deteriorări ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   P6 1  

   P50 2  

               Total stingatoare Jud. Maramures P2 = 1, G3 = 53, G6 = 7, P3 = 8, P5 = 8, 
P6 = 4, P50 =5 

 

31 Rd.Satu-Mare 
 

220 km G3 8  

   G6 2  

   P3 1  

  
 

 P50 1  

               
Total stingatoare  Satu Mare  G3 = 8, G6 = 2, P3 = 1, P50 = 1 

 



 

 
 

ANEXA nr. 3                     
LISTA OBIECTIVELOR APARTINAND S.N.RADIOCOMUNICAŢII SUCURSALA 

DIRECŢIA DE RADIOCOMUNICAŢII IAŞI 
 

DOTAREA CU STINGĂTOARE ŞI DISTANŢELE DIN IAŞI LA OBIECTIVE. 
 
 

Nr.crt. Amplasament Distanţa Tip stingător Bucăţi Judeţ 

1 Staţia Tv. 
Vatra Dornei 

271Km. 
 

G3 10 Suceava 

   P6 2  

   P50 1  

2 Statia Tv. Rarau  220 Km. 
 

G3 17 Suceava 

   G6 3  

   P6 3  

   P50 1  

3 Statia Tv Suceava  182 Km G3 7 Suceava 

   G6 2  

   P6 2  

4 Statia RR. 
Proobota 

125 Km 
  . 
 

G3 5 Suceava 

5 Statia Rdf. 
Radauti 

200 Km G3 9 Suceava 

   G6 1  

   P5 1  

   P6 1  

6 Formatia Tr. Tv. 
Suceava 

260 Km G3 16 Suceava 

   P5 1  

   P6 1  

7 Formaţia Tr. Tv. 
Vatra Dornei 

260 Km 
 

G3 19 Suceava 

   G6 1  

   P6 1  

 
Total stingatoare Judetul Suceava G3 = 83, G6 =7, P5 = 2 ,P6 = 10, P50 = 2 
 

8 Statia Tv. Saveni      178 Km G3 10 Botosani 

   P5 1  

   P6 1  

9 Statia Rdf. 
Botosani 

140 Km G3 15 Botosani 

   G6 1  

   P6 1  

10 Statia RR. 
           Calinesti                    - stingătoare cu Co2  tip G3 = 4 

 

157 Km G3 4 Botosani 



 

 
Total stingatoare Judetul Botosani G3 = 29, G6 = 1, P5 =1, P6 = 2 
 

11 Statia Tv. Pietraria 14 Km G3 9 Iasi 

   G6 5  

   P5 1  

   P6 1  

   P50 1  

12 Statia RR Soci 61 Km G3 7 Iasi 

   G6 2  

   P50 1  

13 Statia Rdf. Uricani 13 Km G3 15 Iasi 

   G6 2  

   P5 1  

   P6 1  

   P50 1  

14 Coloana auto 
Breazu 

8 Km G3 1 Iasi 

   P1 10  

   P2 26  

   P3 4  

   P6 9  

   P50 2  

15 Formatia Tr. Tv. 
Iasi 

- G3 10 Iasi 

   G6 2  

16 Sediul DR 
Iasi 

- P6 10 Iasi 

 
Total stingatoare Judetul Iasi G3 = 42, G6 = 11, P1 = 10, P2 = 26, P3 = 4, P5 = 2, 
 P6 = 21, P50 = 5 
 

17 Statia Tv. 
Vaslui 

102 Km G3 8 Vaslui 

   G6 2  

   P6 2  

18 Statia Tv. 
Birlad 

164 Km G3 17 Vaslui 

   G6 7  

   P6 2  

   P50 1  

 
Total stingatoare Judetul Vaslui G3 = 25,  G6 = 9, P6 = 4,  P50 = 1 
 

Nr.crt. Amplasament Distanţa Tip stingător Bucăţi Judeţ 

19 Statia RR. Baleni 220 Km G3 8 Galati 

   G6 3  

   P6 1  

20 Statia Rdf. Galati 275 Km G3 8 Galati 

   G6 2  

   P5 1  



 

   P6 3  

   P50 1  

 
Total stingatoare Judetul Galati G3 = 16, G6 = 5, P5 = 1, P6 = 4, P50 = 1 
 

21 Statia Tv. Magura 
Odobesti 

274 Km G3 22 Vrancea 

   G6 2  

   P6 2  

   P50 1  

22 Statia RR. 
 Maicanesti 

275 Km G3 3 Vrancea 

   G6 3  

23 Statia RR.  
Focsani 

240 Km G3 15 Vrancea 

   P6 6  

24 Formatia Tr. Tv. 
Focsani     

235 Km G3 11 Vrancea 

  G6 1  

 
Total stingatoare Judetul Vrancea  G3 = 51, G6 = 6, P6 = 8, P50 = 1 
 

25 Centrul Rdf.  
Galbeni    

121 Km G3 68 Bacau 

   G6 22  

   P5 1  

   P6 9  

   P50 2  

26 Statia RR.  
Sascut 

202 Km G3 7 Bacau 

   P5 1  

   P6 1  

27 Statia Tv.  
Turn Bacau 

145 Km G3 16 Bacau 

   P5 1  

   P6 1  

28 Statia Tv.  
Comanesti 

221 Km G3 12  

   G6 1 Bacau 

   P6 3  

   
 

P50 1  

29 Formatia Tr. Tv. 
Comanesti     

197 Km G3 24 Bacau 

   G6 1  

   P6 1  

 
Total stingatoare Judetul Bacau  G3 = 127, G6 = 24, P5 = 3, P6 = 15, P50 = 3 
 

31 Statia Tv. 
 Piatra Neamt 

152 Km G3 22 Neamt 



 

   P6 2  

   P50 1  

32 Formatia Tr. Tv.  
Piatra Neamt  

143 Km G3 19 Neamt 

   G6 9  

   P5 1  

 
Total stingatoare Judetul Neamt G3 = 41, G6 = 9, P5 = 1, P6 = 2, P50 = 1 
 

 
Total stingătoare Lot 3 - Sucursala Direcţia de Radiocomunicaţii Iaşi 

  1. G3 = 414 buc.  
         2. G6 = 72 buc.  
         3. P1 = 10 buc. 
         4. P2 = 26 buc.  
         5. P3 = 4 buc.  
         6. P5 = 10 buc.  
         7. P6 = 66 buc. 
         8. P50 =14 buc. 
          
   *Nota -  numărul de stingătoare poate varia uşor fată de cele existente în tabel  
( posibile casări sau deteriorări). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ANEXA nr.4                          
LISTA OBIECTIVELOR APARŢINÂND S.N.RADIOCOMUNICAŢII 
SUCURSALA DIRECŢIA de RADIOCOMUNICAŢII TIMIŞOARA 

 
DOTAREA CU STINGĂTOARE ŞI DISTANŢELE DIN TIMIŞOARA LA OBIECTIVE. 

 

Nr.crt. Amplasament Distanţa Tip stingător Bucăţi Judeţ 

1 Sediul D.R.Timişoara - G6 3 Timis 

   G3 28  

   G2 6  

   P6 9  

   P5 2  

   P3 1  

   P2 1  

   SM 9 1  

2 Statia Radio Sacalaz 15 km G6 2 Timis 

   G3 9  

   G2 2  

   P6 1  

   SM 6 1  

3 Statia RR Tv Urseni 
+ 

Form.Conf.Metalice 

- G6 9 Timis 

   G3 16  

   G2 10  

   P6 3  

   P2 1  

   SM 6 1  

   G6 1  

   G3 4  

   P3 1  

4 Statia Radio 
Ortisoara 

25 km G3 5 Timis 

   G2 3  

   P6 7  

5 Statia Radio Boldur 35 km G6 11 Timis 

   G3 10  

   G2 5  

   P6 4  

   P2 1  

   SM 6 3  

6 Statia RR Seceani 20 km G6 3 Timis 

   G2 2  

   P6 1  

   P5 1  

7 Statia RR Lucaret 40 km G6 1 Timis 

   G3 4  



 

   G2 2  

   P6 1  

   SM 9 1  

8 Statia RR Sacosu 
Mare 

45 km   Timis 

   G6 4  

   G3 2  

   G2 2  

   P6 1  

   SM 6 1  

9 Statia RR Cosevita 120 km G6 2 Timis 

   G3 4  

   G2 4  

   P6 3  

   SM 6 2  

 
Total stingatoare Judeţul Timiş G6=36, G3=82, G2=36, P6=30, P5=3, P3=2, P2=3, SM6 
=8, SM9=2 
 

10 Statia Tv Semenic 160 km G6 1 Caraş 
Severin 

   G3 8  

   G2 4  

   P6 5  

   P2 1  

   SM 6 1  

11 Statia Radio Resita 120 km G3 3 Caraş 
Severin 

   G2 1  

   P6 1  

   SM 6 1  

12 Sediu CIZ Resita 115 km G3 1 Caraş 
Severin 

   P3 4  

13 CIZ Moldova Noua 160 km G3 1 Caraş 
Severin 

 
Total stingatoare Judetul Caras Severin G6=1, G3=13, G2=5, P6=6, P3=4,  P2=1, SM6 
=2 

      

14 Statia Tv Siria 87 km G6 1 Arad 

   G2 5  

   G3 3  

   P6 2  

   P3 1  

   SM 9 2  

   SM 6 2  

15 Sediul CIZ Savarsin 120 km G3 1 Arad 

   P2 1  

 
Total stingatoare Judetul Arad G6=1, G3=4, G2=5, P6=2, P3=1, P2=1, SM6=2, SM9=2 



 

 

16 Statia Tv Balota 246 km G3 9 Mehedinti 

   G2 3  

   P2 1  

   P6 2  

   SM 6 4  

17 StatiaRadio Tr.Severin 220 km G3 3 Mehedinti 

   G2 4  

   P2 1  

   P6 2  

18 Statia RR Strehaia 290 km G3 1  

   G2 1 Mehedinti 

   P6 1  

   SM 6 1  

19 Statia RRCiresu 240 km G2 2 Mehedinti 

   SM 6 1  

20 Sediul CIZ Orsova 200 km G3 3 Mehedinti 

   P6 3  

   SM 9 2  

21 PMP Dr.Tr.Severin 220 km G2 1 Mehedinti 

 
 
Total stingatoare Judetul Mehedinti G3=16, G2=11, P2=2, P6=8, SM6=6, SM9=2 
 

22 Statia Radio Tg Jiu 270 km G3 13 Gorj 

   G2 2  

     P2 2  

   P6 4  

   SM 6 2  

   SM 9 3  

23 Statia Tv Cerbu 340 km G3 16 Gorj 

   G2 4  

   P2 1  

   P6 4  

   P3 2  

   SM 6 4  

24 PMP Tg Jiu 270 km G3 1 Gorj 

 
Total stingatoare Judetul Gorj  G3=30, G2=6, P2=3, P6=8, P3=2, SM6=6, SM9=3 

 

25 Statia Radio  Craiova 330 km G3 6 Dolj 

   G2 2  

   P6 1  

   SM 6 1  

26 Statia RR Simnic 340 km G3 4 Dolj 

   G2 3  

   P6 1  

   SM6 2  

   P2 2  

 Statia Tv Plenita 350 km G3 2 Dolj 

   P6 1  



 

   G2 2  

   SM9 1  

27 DEE Craiova 330 km P2 1 Dolj 

 
Total stingatoare Judetul Dolj  G3=12, G2=7, P6=3, P2=3, SM6=3, SM9=1   

 

28 Statia Tv Magura Boiu 210 km G3 10 Hunedoara 

   G2 2  

   P2 2  

   P6 3  

   SM 9 2  

   SM 6 2  

29 Statia Tv Parang 245 km G3 9 Hunedoara 

   P6 3  

   P2 2  

   SM 6 1  

30 Statia Radio Petrosani 225 km G3 9 Hunedoara 

   G5 1  

   P6 3  

   P3 1  

   SM 6 3  

31 CIZ Deva 160 km G3 2 Hunedoara 

   P2 1  

   P6 2  

   P3 1  

   SM 6 2  

32 PMP Deva 160 km G3 1 Hunedoara 

   G2 2  

 
Total stingatoare Jud. Hunedoara  G3=31, G2=4, P2=5, P3=2, P6=11, SM9=2 SM6=8, 
G5=1    
 

 
 
Total stingătoare Lot 4 - Sucursala Direcţia de Radiocomunicaţii Timişoara 

 
  1. G2 = 74 buc. 
         2. G3 = 188 buc. 
         3. G5 = 1 buc 
         4. G6 = 38 buc. 
         5. P2 = 18 buc.  
         6. P3 = 11 buc.  
         7. P5 = 3 buc.  
         8. P6 = 68 buc. 
         9. SM6 = 35 buc. 
        10. SM9 = 12 buc. 
       
  *Nota -  numărul de stingătoare poate varia uşor fată de cele existente în tabel  
( posibile casări sau deteriorări) 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAUZE 

CONTRACTUALE  

OBLIGATORII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Contract 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 contract şi toate anexele sale; 
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract; 
c) preţul contractului - preţul plătibil 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 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; 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 pentru îndeplinirea 
contractului de servicii................................ . (denumirea) 
                                                
 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; 
d) graficul de plăţi; 
e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; 
f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul. 

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca 
fiind parte intergrantă a contractului) 
 
7. Obligaţiile principale ale prestatorului 
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele 
prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.  
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare 
prezentat în propunerea tehnică. 
7.4 - 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.  
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator .Plata se va efectua în lei, 
prin ordin de plată, în contul furnizorului sau în alt cont indicat expres de acesta, in 
maxim 60 de zile, in perioada cuprinsă între 24 şi 31 ale lunii ,conform art. 36 din OUG 
34/2009, actualizata. 
8.4 - 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. 
(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. 
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)  
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de .........de zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o 
sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată. 
(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevazută pentru clauza 9.1, pentru fiecare 
zi/saptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor) 
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, dacă acesta din urmă dă faliment, 
cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune 
sau despăgubire pentru prestator. 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 
înainte de data de.......,.în cuantum de ……., pentru perioada …… .şi oricum înainte de 
începerea execuţiei 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 
îndeplinirea obligaţiilor asumate. 
(se precizează modul de restituire şi termenul)  
 
 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 graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit 
pe toată durata contractului. 
(se precizează anexa ce conţine graficul de prestare) 
 
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
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. 
(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor) 
 
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. Ajustarea preţului contractului 
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
 
16. Subcontractanţi 
16.1 - 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. 
16.2 - (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. 
16.3 - (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. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia 
nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. 
16.4 - 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. 
 
17. Forţa majoră 
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 



 

17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca 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 pretindă celeilalte daune-
interese. 
 
18. Soluţionarea litigiilor 
18.1 - 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. 
18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, 
fie de către instanţele judecătoreşti din România.  
 (se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor) 
 
19. Limba care guvernează contractul 
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
20. Comunicări 
20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-
mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
21. Legea aplicabilă contractului 
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 
Părţile au 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                     LS 
      
                 
 
 


