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I.a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 

Denumire: SOCIETATEA NAŢIONALA DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. 

Adresă: Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4 

Localitate: Bucuresti Cod poştal: 041303 Ţara: Romania 

Persoane de contact: Ligia MIHAIU 
                           Gina TĂNĂSUICĂ 

Telefon: 021 307 3029/021 307 3011 
 Fax: 021 307 3666 

E-mail: ligia.mihaiu@radiocom.ro 
       gina.tanasuica@radiocom.ro 

Program de lucru: 
Luni ÷ Joi: 8.00 – 16.30; Vineri: 8.00 – 14.00  

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

 
 

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: 

 ■ la adresa mai sus menţionată 
□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) 

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 21.03.2011/ ora limită:12.00.                        
      Adresa: Şos.Olteniţei nr.103, sector 4, cod postal 041303, Bucuresti,  Romania. 
Data limită de transmitere a răspunsului de clarificări: 24.03.2011.  

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

Denumire: Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

Adresă: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 

Localitate: Bucureşti                                    Cod poştal: 030084             Ţara: Romania 

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

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

 
 
 

mailto:ligia.mihaiu@radiocom.ro
http://www.cnsc.ro/
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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: Contract de carburant auto pe bază de card. 

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: 
- staţiile de distributie 

ale furnizorului. 
  
 Cod CPV: 09132100-4; 
                  09134200-9. 

Principalul loc de prestare: 
   
 
  
Cod  CPV: □□□□□□□□   

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

II.1.4. Durata contractului de achiziţie publică: 

II.1.5.Informaţii privind acordul cadru:  

Acordul cadru cu mai mulţi operatori     □ 
Nr. □□□  
sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al 
participanţilor al acordului cadru vizat 

Acordul cadru cu un singur operator    ■ 

Durata acordului cadru: 2 ani.  

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului-cadru. 
   DA  □               NU  ■ 

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 ■ 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1 Total cantităţi estimate: 

- Cantitate minimă: 750.000 litri, 
- Cantitate maximă: 1.080.000litri. 

Scopul contractului: asigurarea de carburant auto pe bază de card pentru alimentarea 
autovehiculelor din parcul auto al S.N. Radiocomunicaţii S.A. 
II.2.2) Opţiuni (dacă există)                                Da □                                       NU ■ 
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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 Legea 
nr.278/2010 şi publicată în M.Of. nr.898/31.12.2010;  
- 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. 
 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  

V.1 Situaţia personală a operatorului economic 

Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art.180 şi art.181 din OUG 
nr.34/2006 
Solicitat   ■                       Nesolicitat  □ 

1) Cerinţă obligatorie: se va prezenta o 
declaraţie pe proprie răspundere conform cu 
Formularul nr.1, prezentat în sectiunea 
„Formulare şi modele”. 
2) Cerinţă obligatorie: prezentare certificate 
constatatoare, în original sau copie 
legalizată, privind îndeplinirea obligaţiilor de 
plată a taxelor şi impozitelor la bugetul 
general consolidat (bugetul de stat si local), 
emise cu cel mult 30 zile înainte de data 
limită de depunere a ofertei sau echivalent 
pentru operatorii economici străini. 
       Impozitele şi taxele, pentru care s-au 
acordat înlesniri la plată (amânări, eşalonări, 
compensări, etc.) de către organele 
competente, nu se consideră obligaţii 
exigibile de plată, în măsura în care s-au 
respectat condiţiile impuse la acordarea 
înlesnirilor. 

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

Declaraţie prin care operatorul economic 
certifică participarea la procedură în 
concordanţă cu regulile de concurenţă  

Cerinţă obligatorie: se va prezenta o 
declaraţie pe proprie răspundere conform cu 
Formularul nr.2 prezentat în sectiunea 
„Formulare şi modele” 
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V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 

Persoane juridice/fizice române 1) Se solicită certificat constatator emis de 
Oficiul Registrului Comertului, în original sau 
copie legalizată, emis cu cel mult 30 zile 
înainte de data limită de depunere a ofertei, 
din care rezultă existenţa în obiectul de 
activitate şi autorizarea activităţilor specifice 
pentru realizarea obiectului contractului care 
va fi atribuit în urma prezentei proceduri.   
 
2) Se solicită certificat de înregistrare la 
Oficiul Registrului Comertului, în copie. 
 
3) Autorizare pentru livrarea/comercializarea  
produselor emisă de producător. 
 

Persoane juridice /fizice străine Se solicită documente care dovedesc o 
formă de înregistrare ori atestare ori 
apartenenţă din punct de vedere profesional, 
în conformitate cu prevederile legale din tara 
în care ofertantul este rezident. 
 

V.3) Situaţia economico-financiară 

Informaţii privind  situaţia economico-
financiară 
 Solicitat ■                           Nesolicitat  

Se solicită ultimul bilanţ contabil, în copie, 
depus şi întregistrat la organele competente. 

Fisa de informatii generale 
Solicitat   ■                          Nesolicitat  □ 

Se va prezenta Formularul nr. 3 - Informaţii 
generale din sectiunea „Formulare si 
modele” completat corespunzător. 

V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Informaţii privind  capacitatea tehnică 
Solicitat ■                          Nesolicitat □ 

Se solicită lista principalelor contracte de 
furnizare carburant auto în ultimii 3 ani 
(Formularul nr. 3).  

V.5.) Standarde de asigurare a calităţii 
Solicitat ■                          Nesolicitat □ 
 

Se solicită prezentarea Certificatului pentru 
Sistemul de management al calitatii, în 
conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau 
echivalent, în copie. 

 
 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  

VI.1)  Limba de redactare a ofertei  Limba română.  
Oferta, orice corespondentă şi documente 
legate de procedura de atribuire, transmise între 
ofertant si autoritatea contractantă, trebuie să fie 
scrise în limba română. 
Alte documente asociate ofertei (documentaţii 
tehnice, prezentări comerciale, etc.) pot fi 
prezentate si în limba engleză, dar operatorul 
economic ar putea prezenta la cererea autoritatii 
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contractante si traducerea în limba română. 
Documentele care dovedesc criteriile de 
calificare de la Capitolul V, emise în altă limbă 
decât limba româna, pot fi prezentate de 
ofertant, cu condiţia ca acestea să fie însoţite 
de traducerea autorizată a acestora în limba 
română. 

VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei Perioada de valabilitate a ofertei va fi până în 
data de 30.06.2011. 
Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta 
valabilă pe toată perioada de valabilitate 
menţionată anterior. 
 

VI.3) Garanţie de participare 
Solicitat  ■                        Nesolicitat □  

  Se solicită garanţie de participare în sumă de: 
55.000 lei. 
Perioada de valabilitate a garanţiei pentru 
participare va fi egală cu perioada de valabilitate 
a ofertei.  
 Forma de constituire a garanţiei de participare 
este orice instrument de garantare, exprimat în 
lei, emis în favoarea autorităţii contractante, 
valabil până în data de 30.06.2011, conform cu  
Formularul nr.4. 

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.5, precum şi 
anexa acestui formular, completate 
corespunzator.  
  Anexa formularului de ofertă trebuie să conţină 
preţul în lei pentru fiecare tip de carburant 
solicitat, precum şi prezentarea detaliată a  
elementelor care formează preţul ofertat. 
  Pentru exprimarea preţului unitar al produselor, 
care formează obiectul ofertei, se va folosi ca 
referinţă preţul la pompă din data de 28.03.2011.  
 Preţul contractului va fi exprimat în lei.  
 Cursul de referinţă leu/euro va fi cursul de 
schimb comunicat de BNR, valabil în data de 
28.03.2011.   

   OBSERVAŢIE: Se solicită respectarea de către operatorul economic a clauzelor 
contractuale cuprinse în Secţiunea 4 a Documentaţiei de atribuire, respectiv propunerile 
de acord-cadru şi contract subsecvent. Sunt acceptate numai modificările la aceste 
clauze, convenite  de ambele părţi.    

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
 

       Oferta se va prezenta în formă scrisă, în 
original si una copie. In eventualitatea unei 
discrepante între original si copie, va prevala 
originalul.  

     Oferta trebuie să fie tipărită sau scrisă cu 
cerneală neradiabilă, semnată si ştampilată pe 
fiecare pagină de reprezentantul autorizat să 
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angajeze ofertantul în procedura de atribuire a 
contractului. 
 
     Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau 
scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă 
sunt vizate de către persoana/persoanele 
autorizată/autorizate să semneze oferta. 
     Paginile conţinute în fiecare plic vor fi 
numerotate şi fiecare plic trebuie să contină un 
OPIS al documentelor, inclusiv cu numărul 
paginii de referinţă. 
 
      Documentele de calificare, propunerea 
tehnică, propunerea financiară, în original, se 
vor prezenta fiecare în plicuri distincte, sigilate, 
marcate corespunzator, care se vor introduce la 
rândul lor într-un plic separat care va fi sigilat, pe 
care va fi marcat ORIGINAL.  
      Documentele de calificare, propunerea 
tehnică, propunerea financiară, în copie, se vor 
prezenta fiecare în plicuri distincte, marcate 
corespunzator, care se vor introduce la rândul 
lor într-un plic separat şi sigilat, pe care va fi 
marcat COPIE.  
      Cele două plicuri sigilate, marcate 
ORIGINAL respectiv COPIE, vor fi introduse 
într-un plic interior, care va avea înscrise numele 
şi adresa ofertantului, pentru a putea fi returnate 
acestuia nedeschise.  
   Plicul interior va fi introdus într-un plic exterior, 
netransparent, sigilat si închis corespunzător, pe 
care va fi înscris următorul text:  
      «S. N. RADIOCOMUNICATII S.A.,  
            Procedura de achiziţie  
      „Carburant auto pe bază de card”,  
            prin licitaţie deschisă.  
      A NU SE DESCHIDE INAINTE DE  
             31.03.2011  ora 13.00» 
     Alături de plicul în care se află oferta, se vor 
prezenta distinct următoarele documente:  

  1. Scrisoare de înaintare (Formularul nr.6); 
2. Garanţia de participare, în original; 
3. Imputernicire prin care reprezentantul este 
autorizat să angajeze operatorul economic în 
procedura de atribuire.  

  

VI.7) Data limită de depunere a 
ofertelor 

Termenul limită de depunere a ofertelor:  
           31.03.2011 ora 11.00. 

Oferta se va depune la sediul SOCIETĂŢII  
NATIONALE DE RADIOCOMUNICATII S.A, la 
registratură,  la  adresa  din  Bucuresti,  
Şos. Olteniţei, nr.103, cod 041303, sector 4.  
Telefon: 021 307.30.01; fax: 021 314.97.98. 
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VI.8) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

     Retragerea sau modificarea ofertei este 
permisă numai înainte de data limită de 
depunere a ofertelor.  
      Modificarea sau retragerea de ofertei se 
realizează prin solicitare scrisă în acest sens, 
depusă până la data limită stabilită pentru 
depunere. 
     Pentru a fi considerate parte a ofertei, 
modificările trebuie prezentate într-un plic 
distinct, marcat obligatoriu cu inscripţia 
"MODIFICĂRI”.  
      Operatorul economic are obligaţia de a 
depune oferta la adresa şi până la data limită 
pentru depunere, stabilite în anunţul de 
participare. 
     Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa 
majoră, cad în sarcina operatorului economic. 
    Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii 
contractante decât cea stabilită în documentaţia 
de atribuire sau după expirarea datei limită 
pentru depunere, se returnează nedeschisă.  

VI.9) Deschiderea ofertelor   Deschiderea ofertelor se va face la sediul 
autoritatii contractante, menţionat la secţiunea 
VI.7), sala Amfiteatru (demisol), în data de:  
        31.03.2011, ora 13.00, ora locală. 
    La deschiderea ofertelor sunt autorizaţi să 
participe reprezentanţii operatorilor economici.  
   Acestia vor prezenta împuternicirea, semnată 
de reprezentantul legal al operatorului 
economic, prin care sunt autorizati să participe 
la şedinţa de deschidere, precum şi un 
document de identitate.  

 
 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  

VII.1) Preţul cel mai scăzut                                                                    □    

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

Factori de evaluare: Punctaj maxim: 

1. Punctajul  financiar (Pf) 
   a) Preţ  de  livrare  benzină CO 95/litru (Pb) 
   b) Preţ  de  livrare  benzină CO 98/litru (Pb) 
   c) Preţ  de  livrare  motorină Euro 5/litru (Pm)  
   d) Preţ  de  livrare  motorină Euro 6/litru (Pm)  
   e) Discount acordat la valoarea carburanţilor    
consumaţi într-o lună 
2. Punctajul tehnic(Pt)   
    a) Aria de acoperire a teritoriului României de către   
reţeaua de distribuţie a operatorului economic (Ps) 
    c) Termenul de eliberare a cardurilor de la data 
semnării contractului (Te). 

85 puncte, din care: 
            25 puncte;  
              5 puncte; 
            30 puncte; 
            20 puncte;   
              5 puncte. 
 
15 puncte din care:           
            13 puncte; 
               
              2 puncte. 

 

                                  TOTAL          100 puncte 
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Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul. 
Punctajul pentru fiecare ofertă se va acorda după algoritmul prezentat mai jos: 
 

1. Punctajul financiar (Pf) se acordă astfel: 
 a) – d)Pentru preţul cel mai mic al fiecărui tip de carburant se acordă maximum de 
puncte; 
            Pentru alt preţ, se acordă punctajul obţinut pe baza următoarei formule:  

 Pb/m  = (Pmin / Pn) x punctaj maxim  
unde: 
 Pb/m  – punctajul acordat pentru benzină/motorină; 

  Pmin – preţul cel mai mic ofertat; 
  Pn – preţul ofertei „n”. 
      e) Punctajul pentru factorul de evaluare „Discount acordat la valoarea carburanţilor    
consumaţi într-o lună” se acordă astfel: 

      Pentru cel mai mare discount se acordă maximum de puncte iar pentru alt discount 
ofertat se aplică următoarea formulă: 
              Pd = (Dn / Dmax) x punctaj maxim  

 
2. Punctajul tehnic (Pt)se acordă astfel: 

  a)Pentru factorul de evaluare: „Aria de acoperire a teritoriului României de către 
reţeaua de distribuţie a operatorului economic”. 

        - pentru cel mai mare număr de staţii de alimentare cu carburant auto pe bază de 
card se acordă punctajul maxim 13 puncte; 
         - pentru un număr mai mic de staţii de alimentare cu carburant auto pe bază de card, 
punctajul se va stabili pe baza următoarei formule: 

 Ps= (NSn / NSmax) x punctaj maxim, 
unde: 

  Ps – punctaj acordat pentru numărul de staţii; 
  NSn – numărul de staţii al ofertei „n”; 
  NSmax – număr de staţii maxim ofertat.   
Aria de acoperire este dat de numărul staţiilor operatorului economic unde alimentarea cu 
carburant se face pe bază de card. 
  

 b)Termenul de eliberare a cardurilor (Te):  
  -  pentru termenul minim se acordă punctaj maxim, respectiv 2 puncte; 
  -  pentru un termen mai lung, punctajul se acordă astfel. 
      Te = (Tmin/Tn) x punctaj maxim, unde: 
           Te = punctaj acordat termenului de eliberare a cardurilor 
           Tmin = termenul cel mai scurt 
           Tn = termenul de eliberare a cardurilor din oferta n. 

  Punctajul tehnic se va determina pe baza formulei: Pt = Ps+ Te 

 
 Clasificarea ofertelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. 
Oferta câştigătoare va fi oferta care va obţine cel mai mare punctaj total obţinut pe baza 
aplicării formulei de mai jos: 
                                             Punctaj total PT = Pf + Pt 
 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU 

VIII.1 Ajustarea  preţului contractului  
          DA ■                         NU   □    

      După expirarea perioadei de valabilitate a 
propunerii financiare, respectiv 90 de zile de la 
deschiderea ofertelor,  preţul produselor va putea 
fi ajustat în conformitate cu prevederile art. 97, 
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alin. (2) din H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din 
O.U.G. nr.34/2006. 
     
      La solicitarea achizitorului, furnizorul va 
prezenta documente care să demonstreze 
cauzele care au determinat modificarea preţului şi 
care stau la baza ajustării preţului contractului. 
Excepţie face situaţia în care majorarea de preţ şi 
cauzele care au determinat-o sunt anunţate prin 
mijloace de informare publică de către furnizor. 

 

VIII.2. Garanţia de bună execuţie a 
contractului           
          DA    ■                     NU     □ 

Garantia de buna executie a contractului este 5% 
din valoarea contractului subsecvent, fără TVA. 
Se constituie sub formă de instrument de 
garantare, care devine anexă la contract, 
completat conform Formularului 8. 
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Formularul nr. 1 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

D E C L A R A Ţ I E 
 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea 
operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 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 ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, 
serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de 
............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 

a)  nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul 
unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele 
anterioare, reglementată prin lege; 

b)  nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre 
situaţiile prevăzute la lit. a); 

c)  mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data 
solicitată; 

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

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

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

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

 
Data completării 
 

Operator economic, 
................................. 
 (semnătură autorizată) 
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Formular nr. 2 
 
 
 

 
C E R T I F I C A T 

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 Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A., 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) 
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Formularul nr. 3 
  Operator economic 
 .................................. 
  (denumirea/numele) 
 

 
INFORMAŢII GENERALE 

 
 

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

Fax: 
E-mail: 

5. Adresa  postala completa de transmitere a corespondentei pe  
    parcusul  derularii  procedurii:  .............................................. 
 
    Telefon de contact pe parcusul derularii procedurii:...................;  
     Fax de contact pe parcusul derularii procedurii: ........................;  
     E-mail de contact pe parcusul derularii procedurii:..................... 

 
6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... 

                                 (numărul înmatriculare/inregistrare, data) 
7. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 

                                (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
      8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

  1._______________________________________________________ 
   (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
  2._______________________________________________________ 
  3._______________________________________________________ 
  4._______________________________________________________ 
  
 9. Principala piaţă a afacerilor : 
 10. 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, 
.................................. 

(semnătură autorizată) 
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           Formularul nr.4 
Operator economic 
_____________________ 
(denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI  

DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI 
 
 
 
 

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

(semnatură 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 contractului. 

 
Nr. 
crt. 

 
 
 

 
Obiect 

contract 
 

 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/ 
clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

furnizorului*)  

 
Preţul total 

al 
contractului  

 
Procent 
îndeplinit 

de furnizor 
(%) 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului 
**) 

 1 2 3 4 5 6 8 

 
1 
 

       

 
2 
 

       

 
..... 
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             Formularul nr. 5 
 

  BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURĂRI 
      ______________ 
           (denumirea) 
 
 
 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANTIE  
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 
 
 
 
                Către,  
         SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII SA 
         Şos. Olteniţei, nr.103, cod 041303, sector 4, Bucureşti  
                    Tel. 021 307 3001, Fax 021 314 97 98           
 
     Cu privire la procedura pentru încheierea acordului-cadru de furnizare carburant 
auto, cod CPV: 09132100-4; 09134200-9, noi ________ (denumirea bancii), avand sediul 
înregistrat la _______ (adresa bancii, societatii de asigurări), ne obligăm faţă de 
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. să plătim suma de 
___________ (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă 
obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea 
contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei 
uneia sau mai multora dintre situaţiile urmatoare: 
    a) ofertantul __________ (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de 
valabilitate a acesteia; 
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ____________ (denumirea/numele) 
nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 
    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _________ (denumirea/numele) a 
refuzat să semneze contractul de achizitie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 
 
    Prezenta garanţie este irevocabilă şi este valabilă până la data de _______________ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Parafată de Banca /Societatea de asigurări____ (semnatura autorizata) in ziua __ luna _ 
anul___. 
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     Formularul nr. 6 
.............................................. 
(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 
menţionată, să furnizăm ............................................................. (denumirea produselor) 
pentru suma de ...................................................., platibilă după recepţia produselor, 
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de 
....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda). 
 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm 
produsele în graficul de timp anexat. 

 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ 
zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) 
şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate. 

 
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. 

 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 
acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

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

Data _____/_____/_____ 
 

...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură),  

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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............................................. 
(denumirea/numele ofertant) 
 
 
 
 
 
            Anexă la Formularul de ofertă 

 
  

Nr. 
Crt 

Denumire 
produs 

UM 
Cantitate 
maximă 

 Pret 
unitar la 

pompă în 
data de 
.......... 
(lei) 

Discount la 
preţul la 

pompă în 
data de  
.............. 

 (lei) 

Preţ 
unitar 
ofertat 

(lei) 
 

(col.E – col.F) 

Valoare*) 
fără TVA 

(lei) 
 
 

(col.D*col.G) 

 
TVA**) 
(lei) 

 

A B C D E F G H I 

1. Benzină CO 95            

2. Benzină CO 98              

3. Motorină Euro 5         

4. Motorină Euro 6         

TOTAL (LEI)     

 
 
 
 
 
 

Data _____/_____/_____ 
...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  
 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
 
 
 
 
 
 
 
*) Această valoare reprezintă preţul total al ofertei şi se va completa în Formularul de 
ofertă, precum şi cota de TVA**) aferentă. 
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Formularul nr. 7 
 
 

OPERATOR ECONOMIC                              Înregistrat la sediul autorităţii contractante      
___________________           nr._________data___________ora_____ 
(denumire / sediu ) 
 
 
 
 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 
 Catre  

 SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA 
 Şos. Olteniţei, nr.103, sector 4, Bucureşti  

             Tel. 021 307 3001, Fax 021 314 97 98           
 

 

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

aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru încheierea 

acordului-cadru _________________(denumirea acordului-cadru), 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului 

economic) vă transmitem alăturat următoarele: 

 

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

garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin 

documentaţia de atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un 

număr de ________ copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

c) mostre, schiţe după caz. 

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

 

Data completării ___________               Cu stimă, 

 

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

          (semnătura autorizată ) 
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Formular nr.8 

 

 Banca/Societatea de asigurări 
    ________________ 
           (denumirea) 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 
 
 
 
 
     Către, 
  SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A. 
  Şos. Olteniţei, nr.103, 041303, sector 4, Bucureşti  
             Tel. 021 307 3001, Fax 021 314 97 98           
               
 
 
     Cu privire la contractul subsecvent nr...........de achizitie publică de furnizare de 
carburant auto, prin licitaţie deschisă - încheiat între _______________, în calitate de 
contractant, si SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. cu sediul în 
Şos.Olteniţei, nr.103, sector 4, Bucuresti, în calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta 
să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _______, reprezentand 
_______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa 
cerere insotita de o declaratie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor care revin 
contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai 
sus menţionat. 
     Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate 
suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. 
 
     Prezenta garanţie este irevocabilă şi valabilă până la data de ____________. 
 
     In cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de 
valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra 
angajamentului băncii/societăţii de asigurări, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz 
contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. 
 
 
 
 
 
Parafata de Banca/Societatea de asigurări__________ în ziua ____luna___anul _____. 
 
(semnatura autorizata) 
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CAIETUL DE SARCINI 
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  Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor minime obligatorii pe baza 
cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică şi care influenţează elementele 
principale ale propunerii financiare. 
 1. CERINŢE TEHNICE. Autoritatea contractantă urmează să achiziţioneze, într-o 
perioadă de 24 de luni, următoarele cantităţi de carburant auto, pe bază de card: 
 

Nr crt Tip carburant  U.M. Cantitate minimă Cantitate maximă 

1. Benzină fără plumb CO 95 litru 120.000 130.000 

2. Benzină fără plumb CO 98 litru   15.000   60.000 

3. Motorină Euro 5 litru 130.000 180.000 

4 Motorină Euro 6 litru 110.000 170.000 

 Total pentru 12 luni litru 375.000 540.000 

Total pentru 24 luni litru 750.000       1.080.000 

  
 Oferta se va depune pentru toate tipurile de carburant auto şi pentru 
cantitatea maximă, indicată în tabel. 
 Discount-ul acordat în ofertă se va păstra constant pe toată perioada de 
derulare a acordului-cadru. 
 Nivelul de calitate a carburanţilor auto trebuie să îndeplinească condiţiile de 
introducere pe piaţă a benzinei şi a motorinei conform H.G. nr. 689/2004, modificată prin 
H.G. nr.15/2006. În cazul înlocuirii sau modificării ulterioare a acestor acte normative de 
către Guvernul României, până la finalizarea acordului-cadru, nivelul de calitate a 
carburanţilor auto se va modifica în mod corespunzător. 
 Carburanţii livraţi vor respecta normele Uniunii Europene şi vor fi omologaţi 
conform legislaţiei române în vigoare. Carburantul furnizat trebuie să respecte normele 
europene de poluare, încadrându-se în coeficienţii de poluare acceptaţi de normele 
EURO 5 şi EURO 6. 
 Carburanţii se livrează pe bază de card, cu posibilitatea de alimentare în toate 
staţiile ofertantului aflate pe teritoriul României.  
 Cardurile vor fi emise pentru fiecare autovehicul comunicat de către autoritatea 
contractantă, identificat prin numărul de înmatriculare sau numele autorităţii contractante.  
 Ofertantul trebuie să aibă posibilitatea informării asupra consumului exact de 
carburant, locaţia, data, ora, minutul, secunda alimentării, tipul de carburant, cantitatea şi 
valoarea carburantului achiziţionat pe card şi pe total companie.  
 Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă  
prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, 
numai în măsura în care propunerea tehnică asigură satisfacerea la un nivel superior a 
cerinţelor minimale din caietul de sarcini. 
 Ofertantul va trebui să bifeze, în tabelul de mai jos, coloanele  „DA” sau „NU”, în 
funcţie de capacitatea de îndeplinire a următoarelor cerinţe solicitate.  
 
           Neîndeplinirea uneia sau mai multora din aceste cerinţe atrage după sine 
neconformitatea ofertei.  

CERINŢE  DA NU 

1. Ofertanţii trebuie să întocmească propunerea tehnică şi financiară în 
vederea livrării către autoritatea contractantă a următoarelor tipuri de 
carburanţi auto: 

- benzină  fără  plumb CO 95 şi CO 98; 
-    motorină Euro 5 şi Euro 6. 

  

2. Ofertanţii trebuie să demonstreze că pot livra carburanţii auto (benzină 
fără plumb, motorină euro), atât în Bucureşti cât şi pe  întreg  teritoriul 
României, prin prezentarea listei cu staţiile de distribuţie pe bază de card. 
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3.Vor fi emise carduri de credit pentru fiecare autovehicul comunicat de 
către autoritatea contractantă, identificat prin numărul de înmatriculare 
sau numele autorităţii contractante. 

  

4. Carburanţii livraţi trebuie să corespundă calitativ normelor în  vigoare. 
Se vor prezenta în propunerea tehnică fişele cu condiţiile tehnice de 
calitate şi metodele de determinare a produselor, având la bază 
standarde şi omologări naţionale sau internaţionale. 

  

5. La alimentarea cu carburant a fiecărui autovehicul, furnizorul va emite 
bon nefiscal. 

  

6. Furnizorul va păstra confidenţialitatea informaţiilor furnizate de 
achizitor pentru emiterea cardurilor, precum şi a celor privind  tranzacţiile  
efectuate  cu  acestea  şi  stocate  în  sistemul informatic.  

  

7. Furnizorul va acorda achizitorului, gratuit şi permanent, accesul on-line 
la informaţiile privind situaţia detaliată a tuturor achiziţiilor de  carburant  
efectuate  de  către  fiecare  autovehicul  al  său.  

  

8. Furnizorul va gestiona lista cardurilor pierdute sau furate şi are 
obligaţia să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult  24  ore  
de  la  solicitarea achizitorului. 

  

9. Orice schimbare de carduri din iniţiativa furnizorului, înainte de  
expirarea termenului de valabilitate, va fi efectuată pe cheltuiala acestuia. 

  

10. Furnizorul  va  pune  la  dispoziţia  achizitorului instrucţiuni  de  
folosire  a   cardului. 

  

11. Contravaloarea carburantului achiziţionat va fi achitată în baza  
facturilor fiscale emise lunar de  către  furnizor, transmise cu cel puţin 7 
zile înainte de data de 24 a fiecărei luni. 

  

12. Plata facturilor de achiziţie a carburanţilor se va face în perioada 
cuprinsă între 24 şi 31 ale fiecărei luni, pe baza facturii furnizorului şi 
desfăşurătorului alimentărilor. 

  

13. In cazul efectuării unor operaţiuni frauduloase sau pentru evitarea 
acestora, furnizorul poate suspenda utilizarea unui card, la solicitarea sau 
cu înştiinţarea prealabilă a achizitorului. 

  

14. Cardurile vor avea o limită stabilită individual, cantitativă si/sau 
valorică, comunicată de către autoritatea contractantă.  

  

15. Blocarea automată a cardului la terminarea cotei alocate, chiar şi în 
timpul alimentării. 

  

16. Suplimentarea on-line sau telefonic a cardului.   
17. Posibilitatea reducerii limitei cantitative stabilite iniţial pentru un card.   

18. Posibilitatea de a obţine la orice staţie de distribuţie pe bază de card, 
a informaţiei privind cantitatea rămasă pentru fiecare card în parte. 

  

19. Asigurarea non–stop (7 zile/săptămână, 24 ore din 24) a serviciului 
de asistenţă pentru client. 

  

20. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autorităţii 
contractante este de maximum 5 zile lucrătoare de la data semnării 
contractului subsecvent de către ambele părţi şi respectiv de la data 
transmiterii cererii de emitere de carduri suplimentare. 

  

21. Acordarea de credit comercial prin intermediul cardului fără a solicita 
constituirea de garanţii. 

  

22. Eliberarea gratuită a cardurilor pe toată perioada acordului-cadru.   
 
2. ARIA DE ACOPERIRE. Se va prezenta lista (inclusiv adresele) staţiilor de distribuţie a 
carburanţilor auto, de care dispune operatorul economic, precum şi amplasarea acestor 
staţii pe harta României. 



 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CLAUZE 
CONTRACTUALE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

ACORD – CADRU DE FURNIZARE 
nr.__________data__________ 

 
1. Părţile acordului-cadru 
În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele prevăzute în Legea 
nr.278/2010 şi publicată în M.Of.nr.898/31.12.2010, a intervenit prezentul acord-cadru,  

 
între 
 
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A., cu sediul legal în Bucureşti, 
Sos Oltenitei, nr.103, cod 041303, sector 4, telefon/fax: 021 031 500 3001/031 500 3013; 
număr de înmatriculare la Registrul comerţului: J/40/7677/1998; CIF RO10881986; capital 
social subscris şi vărsat la data de 31.12.2009 de 148.102.006,78 lei, cont IBAN nr. 
RO32BTRL04301202882794xx, deschis la BANCA TRANSILVANIA – Sucursala Unirii, 
reprezentată prin Cristian NIŢU, având funcţia de Preşedinte-Director General, denumit 
consumator, în calitate de  promitent-achizitor, pe de o parte  
 
şi  
……... ................ ...........................  …………….  denumire  operator economic ,  
adresa sediu  ………………… .....................................................................  telefon/fax 
..................................  numar de inmatriculare  .....................................  cod fiscal 
............................................  cont (trezorerie, banca) ................................................... 
reprezentat prin ..................................................................................................................  
(denumirea conducătorului) funcţia........................................în calitate de promitent-
furnizor, pe de altă parte. 
 
2. Scopul acordului-cadru  
2.1 - Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea condiţiilor esenţiale care vor guverna 
contractele de furnizare, care urmează a fi atribuite în temeiul şi pe durata derulării 
prezentului acord. 
2.2 – Contractele care urmează a fi atribuite au ca obiect furnizarea produselor 
menţionate la art.6.1 la prezentul acord-cadru şi după caz, prestarea serviciilor accesorii 
furnizării produselor, în condiţiile convenite în prezentul acord. 
 
3. Obligaţiile promitentului - furnizor  
3.1 – Promitentul - furnizor se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu 
promitentul-achizitor, să furnizeze pentru autovehiculele promitentului-achizitor carburanţi 
auto pe bază de card, la staţiile sale de distribuţie, în condiţiile convenite în prezentul 
acord-cadru.  
3.2 – Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte cel putin calitatea 
prevazută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru. 
3.3 – Promitentul-furnizor se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate 
prin prezentul acord-cadru. 
3.4 - La prezentul acord-cadru se vor încheia contracte subsecvente, în conformitate şi cu 
respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice. 
 
4. Obligaţiile promitentului – achizitor 
4.1 – Promitentul-achizitor se obligă, ca în baza contractelor subsecvente atribuite 
promitentului-furnizor, să achiziţioneze produselele menţionate la art.6.1, în condiţiile 
convenite în prezentul acord-cadru. 
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4.2 – Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o 
nouă procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze produse care fac 
obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care promitentul-furnizor declară 
că nu mai are capacitatea de a le furniza. 
4.3 - Dacă pe parcursul derulării prezentului acord-cadru se vor înregistra reduceri ale 
preţurilor produselor care fac obiectul acordului-cadru, promitentul-furnizor se obligă să 
notifice promitentul-achizitor, părţile urmând a conveni ajustarea preţului iniţial.  
 
5 Preţul unitar al produselor  
5.1 Preţul unitar al produselor, este de ………. lei, la care se adaugă ………  TVA.  
5.2 Discount-ul acordat la valoarea carburanţilor consumaţi într-o lună este.......... 
 
6. Cantitatea previzionată  
6.1 Cantitatea totală previzionată care va fi furnizată în baza prezentului acord-cadru este 
prezentată în tabelul de mai jos: 
 

Nr crt Tip carburant  U.M. Cantitate minimă Cantitate maximă 

1. Benzină fără plumb CO 95 litru 120.000 130.000 

2. Benzină fără plumb CO 98 litru   15.000   60.000 

3. Motorină Euro 4 litru 130.000 180.000 

4 Motorină Euro 5 litru 110.000 170.000 

 Total pentru 24 luni litru 750.000       1.080.000 

 
6.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a diminua sau de a creste cantităţile de carburant în 
functie de necesităţile sale şi de resursele financiare de care dispune.   
 
7. Durata acordului- cadru 
7.1 Durata prezentului acord-cadru este de 24 luni începând de la data semnării lui de 
către ambele părţi. 
 
8. Ajustarea preţului  
8.1 - Preţul se ajustează în conditiile legii şi în baza aprobării promitentului-achizitor. 
8.2- Ajustarea preţului contractului va fi permisă numai după expirarea perioadei de 
valabilitate a propunerii financiare, respectiv 90 de zile de la deschiderea ofertelor şi în 
conformitate cu prevederile art. 97, alin.(2), din H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică din O.U.G. nr.34/2006. 
8.3 - Ajustarea preţului se va face cu respectarea menţinerii pe toată durata de derulare a 
acordului-cadru a aceluiaşi procent de discount, precizat în propunerea financiară.         
8.4 - La solicitarea achizitorului, furnizorul va prezenta documente care să demonstreze 
cauzele care au determinat modificarea preţului şi care stau la baza ajustării preţului 
contractului. Excepţie face situaţia în care majorarea de preţ şi cauzele care au 
determinat-o sunt anunţate prin mijloace de informare publică de către furnizor. 
  
9. Comunicări 
9.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii. 
9.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
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10. Documentele acordului cadru 
 a) propunerea tehnică 
 b) propunerea financiară 
 c) caiet de sarcini 
 d) alte anexe, după caz (lista preţurilor unitare; lista cantităţilor de produse).  
 

11. Încetarea acordului-cadru 
11.1 - (1) Prezentul acord cadru încetează de drept prin ajungerea la termen; 
         (2) Acordul-cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: 
 -  prin acordul de voinţă al părţilor ; 
 - prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 
necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă 
parte, cu notificare prealabilă de 15 zile a părţii în culpă. 
 
12. Litigii 

Litigiile care pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului 
acord- cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă. 
 
 

Părţile au înţeles să încheie prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte.     

 
 
 

        Promitent-achizitor                                Promitent- furnizor 
          ............................          .............................. 
     (semnatura autorizată)                         (semnatura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

 
CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE  

     Nr. …….........    din…………. 
 
 
1. Părţile contractului subsecvent 

În temeiul Acordului Cadru nr.................din data de ................, a intervenit 
prezentul contract subsecvent, încheiat 

 
între  
 
SOCIETATEA NAŢIONALĂ RADIOCOMUNICAŢII S.A., cu sediul în Bucuresti, Sos. 
Oltenitei nr. 103, sector 4, cod 041303, telefon: 021 3073007, fax: 021 3149798, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/7677/1998, CIF 
RO10881986, cont IBAN nr. RO32BTRL04301202882794xx, deschis la Banca 
Transilvania - Sucursala Unirii, capital social subscris şi vărsat la data de 31.12.2009 de 
148.102.006,78 lei, reprezentată prin Cristian NIŢU, având funcţia de Preşedinte-Director 
General, denumit consumator, în calitate de  achizitor, pe de o parte, 
 
 
şi 
   
……... ................ ...........................  …………….  denumire  operator economic,  adresa 
sediu……………....................................................................telefon/fax 
..................................  numar de inmatriculare  .....................................  cod fiscal 
............................................  cont (trezorerie, banca) ................................................... 
reprezentat prin 
.......................................................................................................(denumirea 
conducătorului) funcţia......................................., în calitate de furnizor, pe de altă parte 
 
2. Definiţii: 
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
    a) Contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat 
între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de produse, în calitate 
de furnizor; 
   b) Achizitor şi furnizor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în 
prezentul contract; 
   c) Preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin 
contract; 
   d)  Data semnării – data la care ambele părţi contractante semnează prezentul contract. 
   e) Carburanţi – tipurile de carburanţi auto, care vor fi achiziţionaţi de achizitor în cadrul 
prezentului contract şi pe care îi comercializează furnizorul prin staţiile sale; 
   f) Card – instrument de identificare electronică, respectiv un suport de informaţie 
standardizat, securizat şi individualizat, care permite achiziţionarea de carburanţi în staţiile 
furnizorului, fără efctuarea plăţii cash.  
  g) destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
  h) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului 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, embargo, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor 
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de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
 i) 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. 
 
4. Obiectul şi preţul contractului 
4.1- (1)Obiectul contractului îl constituie achiziţionarea de carburanţi auto, pe bază de 
card, de la staţiile furnizorului de către achizitor, pentru autovehiculele menţionate în 
anexa nr.... la prezentul contract şi în conformitate cu propunerea tehnică şi financiară a 
furnizorului, parte integrantă din contract. 
  (2) Cantitatea de carburanţi auto, care constituie obiectul contractului, este prezentată în 
tabelul următor:   
 

Nr crt Tip carburant  U.M. Cantitate minimă Cantitate maximă 

1. Benzină fără plumb CO 95 litru 120.000 130.000 

2. Benzină fără plumb CO 98 litru   15.000   60.000 

3. Motorină Euro 4 litru 130.000 180.000 

4 Motorină Euro 5 litru 110.000 170.000 

 Total pentru 12 luni litru 375.000 540.000 

 
4.2 – (1)Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului(*, corespunzător cantităţii maxime 
stabilite, plătibil furnizorului de către achizitor, este de ………… lei, la care se adaugă 
TVA: …….. lei. 
 (2) Preţurile unitare pe tip de carburant, precum şi valoarea corespunzătoare  
cantităţii maxime necesare pentru 12 luni sunt următoarele:  
 

Tip carburant 
U.M 

Cantitate  
maximă  

pentru 12 luni  

Preţ 
unitar 
lei/litru 

Discount 
lei/litru 

Valoare  
fără TVA 

 
TVA 

Benzină  fără plumb CO 95 litri 130.000     

Benzină  fără plumb CO 98 litri   60.000     

Motorină Euro 4 litri 180.000     

Motorină Euro 5 litri 170.000     

Total carburant litri 
540.000   (* 

 
 

 
4.3 - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de furnizare de carburanţi auto.  
4.4 - Procedura privind folosirea cardului, pe baza căreia se vor achiziţiona carburanţii 
menţionaţi mai sus, se va constitui anexă la prezentul contract.          
 
5. Durata contractului 
5.1 – Contractul intră în vigoare după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 
 a) semnarea acestuia de către ambele părţi contractante,  
 b) constituirea garanţiei de bună execuţie de către furnizor în favoarea achizitorului. 
5.2 -  Durata prezentului contract subsecvent este de 12 luni de la data intrării sale în 
vigoare. 
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6. Documentele contractului 
6.1 Documentele contractului sunt: 

- anexa nr.1: Procedura privind folosirea cardurilor;  
-  anexa nr.2: Propunerea tehnică şi fianaciară 
-  anexa nr.3: Caietul de sarcini, 
-  anexa nr.4:Lista staţiilor de distribuţie ale furnizorului, care permit utilizarea cardurilor;  
- anexa nr. 5: Lista autovehiculelor care vor fi alimentate cu carburant pe baza de card;  
- anexa nr.6. Garanţia de bună execuţie a contractului. 

 
7. Garanţia de bună execuţie 
7.1 (1) Furnizorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în 
cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare de 
la semnarea contractului, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice şi de încetare a 
acestuia. 
      (2) Achizitorul are obligaţia de a elibera garanţia pentru participare numai după ce 
furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
7.2. - Garanţia de bună execuţie se constituie sub formă de scrisoare de garanţie în 
favoarea Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii, pentru toată perioada de derulare a 
contractului.  
7.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  
7.4. - Garanţia de bună execuţie se va restitui în termen de 14 zile de la îndeplinirea 
obligaţiilor asumate şi stipulate în prezentul contract. 
 
8. Livrarea produselor  
8.1 (1)Furnizorul este obligat să pună la dispoziţia achizitorului cardurile, care permit 
alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor acestuia, în conformitate cu prevederile  
prezentului contract şi ale propunerii tehnice, anexă la prezentul contract. 
       (2)Predarea cardurilor se va face în termen de ..........zile lucrătoare de la intrarea în 
vigoare a prezentului contract, prin semnarea, la sediul achizitorului a unui proces-verbal, 
de către persoanele împuternicite în acest sens ale părţilor contractante.  
8.2 (1) Dacă pe parcursul derulării contractului, anumite staţii ale furnizorului devin 
nefuncţionale, furnizorul este obligat să anunţe imediat achizitorul şi totodată să indice 
acestuia staţia cea mai apropiată de unde se poate alimenta, sub sancţiunea plăţii de 
daune interese proporţionale cu valoarea prejudiciului generat si creat. 

 (2) Furnizorul va elibera achizitorului, la fiecare alimentare cu carburant, un bon de 
vânzare ca dovadă a efectuării tranzacţiei, care să cuprindă următoarele informaţii: 
cantitatea de carburant alimentată, tipul de carburant, preţul unitar şi valoarea 
carburantului cumpărat, data şi ora la care s-a efectuat tranzacţia, numărul 
autovehiculului/numărul cardului pentru care s-a cerut alimentarea. 
 
9. Modalităţi de plată 
9.1 Achizitorul se va achita de obligaţiile sale de plată în legatură cu carburanţii 
achiziţionaţi în condiţiile prezentului contract, pe baza facturii furnizorului, care va fi 
transmisă cu cel putin 7(şapte) zile înainte de data de 24 a fiecărei luni.. Plata se va face 
cu ordin de plată, în perioada cuprinsă între 24 şi 31 ale lunii, pe baza facturii originale a 
furnizorului. 
9.2 Pe baza bonurilor de vânzare, emise de furnizor şi predate achizitorului cu ocazia 
fiecărei alimentări cu carburanţi, furnizorul va emite lunar un raport, care va sta la baza 
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emiterii facturilor corespunzătoare contravalorii carburanţilor cu care s-a alimentat  
achizitorul în luna calendaristică respectivă.  
9.3  Achizitorul are dreptul de a contesta total sau parţial facturile emise de furnizor, în 
termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la primirea lor. Furnizorul are obligaţia să răspundă în 
termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la transmiterea contestaţiei şi să efectueze o 
conciliere cu reprezentanţii desemnaţi ai achizitorului.  
9.4  Contestaţia reprezintă motiv de suspendare a obligaţiilor de plată ale achizitorului 
pentru facturile sau poziţiile din facturi care constituie obiectul contestaţiei. In situaţia în 
care achizitorul nu este multumit de modul de soluţionare a contestaţiei sale ca urmare a 
concilierii,  atunci se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente. 
 
10. Obligaţiile furnizorului 
 10.1- Furnizorul are obligaţia de a furniza carburanţii, precizaţi la art.4, conform 
termenilor şi condiţiilor prezentului contract şi de a asigura şi garanta că produsele 
respectă cerinţele de calitate menţionate în propunerea sa tehnică, în caz contrar, este 
obligată la plata de daune interese proporţionale cu valoarea prejudiciului creat şi probat. 
10.2 – La solicitarea achizitorului, furnizorul are obligaţia de a prezenta condiţiile de piaţă 
care au determinat în mod direct modificarea preţurilor la carburanţii furnizaţi. Creşterea 
nejustificată a preţului şi care totodată nu este în concordanţă cu legea, poate fi cauză de 
încetare a contractului de către achizitor.  
10.3 - Furnizorul are obligaţia de a indica staţiile în care achizitorul poate alimenta 
autovehiculele cu carburanţi, în condiţiile utilizării cardurilor. Lista acestor staţii este 
prevazută în anexa nr... la prezentul contract.  
10.4 - Furnizorul are obligaţia de a asigura acoperirea cu staţii de distribuţie pe întreg 
teritoriul ţării. Diminuarea acestora poate conduce la încetarea contractului.  
10.5 - Furnizorul are obligaţia de a asigura alimentarea cu carburanţi din staţiile sale, pe 
bază de card, a autovehiculelor achizitorului.  
10.6 - Furnizorul are obligaţia să emită lunar facturile, precum şi rapoartele aferente 
cuprinzând cantitatea consumată, la termenele stabilite în prezentul contract. 
10.7- Furnizorul are obligaţia să prezinte achizitorului o propunere de Procedură privind 
folosirea cardurilor, care se va constitui în anexa la prezentul contract.  
10.8 - Furnizorul se obligă să notifice achizitorul cu privire la orice modificare a listei 
cuprinzând staţiile sale de distribuţie, pe bază de card, a carburanţilor auto. Desfiinţarea 
unora din aceste staţii poate constitui pentru achizitor motiv de solicitare a renegocierii 
sau de încetare a contractului. 
 
11. Obligatiile achizitorului 
11.1 Să achite la termenele convenite facturile emise de către furnizor. 
11.2 Să notifice furnizorului schimbările intervenite în lista autovehiculelor care se 
alimentează pe bază de card. 
11.3 Să respecte prevederile înscrise în Procedura de folosire a cardurilor. 
11.4 Să aprobe conform prevederilor legale, solicitările fundamentate ale furnizorului 
privind modificarea preţurilor la carburanţii contractaţi.  

 
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte în mod 
corespunzător  obligaţiile de livrare sau livrează cu întârziere produsele, atunci achizitorul 
are dreptul de a pretinde penalităţi, în cuantum de 0,05%, pe zi de întârziere, din valoarea 
produselor nelivrate sau livrate cu întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, 
penalităţi care nu vor depăşi valoarea produselor nelivrate sau livrate cu întârziere.  
12.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată a facturilor în termen 
de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite la art.10.1, atunci acestuia îi revine 
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obligaţia de a plăti, ca penalităţi, 0,05% pe zi de întârziere, penalităţi care nu vor depăşi 
facturile neplătite.  
12.3 - 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 şi de a 
pretinde plata de daune-interese. 
 
13. Ajustarea preţului contractului 
13.1- Pentru produsele livrate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate 
în propunerea financiară, anexă la contract. 
13.2 - Ajustarea preţului contractului va fi permisă numai după expirarea perioadei de 
valabilitate a propunerii financiare, respectiv 90 de zile de la deschiderea ofertelor şi 
numai în conformitate cu prevederile art. 97, aliniatul (2) din H.G. nr.925/2006 pentru 
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziţie publică din O.U.G. nr.34/2006. 
13.3 - Ajustarea preţului se va face cu respectarea menţinerii pe toată durata de derulare 
a contractului a aceluiaşi procent de discount, precizat în propunerea financiară.         
13.4 - La solicitarea achizitorului, furnizorul va prezenta documente care să demonstreze 
cauzele care au determinat modificarea preţului şi care stau la baza ajustării preţului 
contractului. Excepţie face situaţia în care modificarea de preţ şi cauzele care au 
determinat-o sunt anunţate prin mijloace de informare publică de către furnizor. 
  
14. Cesiunea 
14.1 – Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate 
prin contract. 
 
15. Forţa majoră 
15.1 – Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
15.2 – Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract pe toata perioadă în care aceasta acţionează. 
15.3 – Indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a fortei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile care se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
15.4 – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, în termen de 48 de ore de la producere, evenimentul de forţă majoră şi să facă 
dovada prin certificatul emis de autoritatea competenta, în termen de 10 zile de la 
notificarea evenimentului de forţă majoră.  
15.5 – Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai 
mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-
interese. 
 
16. Incetarea contractului 
16.1 - Prezentul contract încetează în una din următoarele situaţii: 
            a) împlinirea duratei contractuale  
            b) înainte de termen prin acordul părţilor; 
             c) prin denunţarea unilaterală a contractului de către achizitor, în cel mult  60 de 
zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât 
îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 
            d) prin reziliere de plin drept a contractului fără a mai fi necesară intervenţia 
instantelor judecătoresti sau punerea în întârziere a părţii în culpă, în situatia în care 
oricare din părţile contractante nu îşi îndeplineşte obligaţiile sau le îndeplineşte în mod 
necorespunzător ori cu întârziere. Contractul va fi reziliat în termen de 15 zile de la 
transmiterea notificării de reziliere a contractului de către partea care nu este în culpă. 
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17. Soluţionarea litigiilor 
17.1 - Toate disputele referitoare la interpretarea şi executarea prezentului contract, vor fi 
rezolvate pe cale amiabilă. Dacă, după 15 zile calendaristice de la începerea acestor 
tratative neoficiale, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţele contractuale, 
competenţa de soluţionare revine instanţelor judecătoreşti în a căror rază teritorială îşi află 
sediul achizitorul.   
 
18. Amendamente 
18.1- Orice modificare a prevederilor prezentului contract se poate face numai în baza 
acordului de voinţă al părţilor contractante, liber exprimat şi în scris, prin încheierea unui 
act adiţional. 
 

19. Limba care guverneaza contractul 
19.1 - Limba care guverneaza contractul este limba română. 
 
20. Comunicări 
20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris, la adresele menţionate la art. nr. 1. 
  (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, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
21. Legea aplicabilă contractului 
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
 Părţile au înţeles să încheie prezentul contract  în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte contractantă. 
 
 
 
                Furnizor                                         Achizitor 
          ............................              .............................. 
     (semnatura autorizată)                (semnatura autorizată) 

            
                                                 

 
 
  


