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                                   Aprobat, 

 
                                                                  DIRECTOR GENERAL 

 
                            Gabriel GRECU 

    Avizat,                              
  Director Executiv Buget Finanţe     
     Liliana ANDRONESCU 
  
 
 
          Avizat,      Avizat, 
  Director Executiv Strategie şi Dezvoltare  Director Executiv Sisteme de Emisie Radio-Tv 
               Ion DOROBANŢU          Adrian MÎNDRESCU         
 
 

       Avizat, 
 
    Şef Unitate Management pentru Strategie Dezvoltare, Operaţiuni Tehnice 

                        Marian IONIŢĂ 
 
 
                                                                                                     Avizat,     

                                                                                                 Şef Oficiu Contencios şi Reglementări Interne      
                                                                                                           Dana MARIAN 

 
 
 

- NEGOCIERE CU PUBLICARE PREALABILĂ A UNUI ANUNŢ DE PARTICIPARE - 
 

„Servicii  pentru trecerea la transmisiile digitale în format DVB-T constând în: 
a. realizarea unui plan de frecvenţe pentru 3 multiplexuri la nivel naţional pentru România, pentru 

transmisii digitale in format DVB-T, bazat pe planul RRC 06 si furnizarea solutiilor tehnice specifice pentru 
armonizarea sistemelor de emisie analogice actuale (emitatoare si sisteme radiante) cu planul de frecvente 

pentru cele 3 multiplexuri si planul RRC06 in toate amplasamentele beneficiarului (80 amplasamente). 
b.  reproiectarea antenelor actuale si proiectarea antenelor noi in conformitate cu solutiile date de planul 

de frecvente” 
   

Cod CPV: –64200000 – 8, 79930000 - 2 
                                                                              
 
 
  Manager Departament Planificare şi   Manager Departament Televiziune 
               Urmărire Investiţii 
       Doina SPIRIDON     Doina MICU     
  
 
 
 
 

Manager Departament Achizitii, Derulare Contracte, Administrativ 
  

Marian DINCA 
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SECŢIUNEA I  
DOCUMENTAŢIA DESCRIPTIVĂ 

 
 
Contine   o descriere a necesităţilor, obiectivelor şi constrângerilor autorităţii contractante, pe 
baza cărora se vor derula negocierile. 
 
Scopul achizitiei:  

Scopul acestui contract este realizarea unui Proiect pentru planul de frecvenţe pentru 3 
multiplexe DVB-T cu acoperire naţională pe teritoriul României, bazat pe planul RRC06, pe 
amplasamentele existente ale S.N. Radiocomunicaţii din reţelele TVR 1 şi TVR 2, precum şi pe 
utilizarea antenelor existente în polarizare orizontală. Nu se vor utiliza amplasamente de 
radiocomunicaţii care nu aparţin S.N. Radiocomunicaţii. De asemeni, se vor furniza proiecte 
detaliate pentru fiecare amplasament, cu modificările necesare ale sistemelor radiante 
existente, pentru a fi compatibile cu proiectul planului de frecvenţe. 
 
Cerinte achizitie: 
 
Elaborarea unui proiect pentru realizarea planului de frecvente pentru 3 multiplexe cu acoperire 
nationala a teritoriului Romaniei care va cuprinde: 

- Asignarea  frecventelor in 80 de amplasamente apartinand numai S.N. Radiocomunicatii. 
- Realizarea calculelor de coordonare a asignarilor de frecvente cu administratiile vecine, in 

conformitate cu planul RRC 06. 
- Completarea documentatiei de coordonare conform reglementarilor UIT. 
- Furnizarea solutiilor pentru P.A.R. si caracteristicile de radiatie ale antenelor, in conformitate 

cu planul RRC06. 
- Realizarea proiectelor pentru modificarea antenelor existente ale S.N. Radiocomunicatii, in 

conformitate cu solutiile date de planul de frecvente (44 antene de mare putere si 22 antene 
de mica putere). 

- Realizarea proiectelor pentru antenele noi in conformitate cu solutiile date de planul de 
frecvente (14 proiecte). 

- Realizarea proiectelor pe amplasament de modificare a combinerelor existente si inserare a 
combinerelor noi (80 proiecte). 

 
Limitari: 

- Se accepta solutii pentru proiectul planului de frecvente numai in  
 amplasamentele SN Radiocomunicatii (80 amplasamente). 
- Acoperirea estimata de proiectul planului de frecvente va fi de minim 80% din populatie si 70% 

din teritoriu, pentru fiecare multiplex. 
- Timpul de livrare a proiectului este de maxim 4 luni pentru primele 2 multiplexe. 
- Puterea de emisie in DVB-T se va considera conform recomandarii Chester’97 (reducere de 7 

dB a puterii de emisie in analogic) si nu se accepta reducerea cu mai mult de 3 dB a puterii 
DVB-T obtinuta conform recomandarii Chester’97. 

- Proiectele de modificare antenelor si combinerelor vor asigura compatibilitatea cu antenele si 
combinerele existente. 

- Prestatorul va utiliza un program de calcul realizat special pentru planificarea retelelor de 
radio si televiziune, care este utilizat de un numar mare de operatori de retele si de 
autoritati de reglementare si care include: 
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o Interogarea bazelor BRIFIC pentru importarea datelor privind alocarile si 
asignarile de frecvente din planul Geneva 06 

o Toate procedurile de interferente si coordonare definite de acordurile finale ale 
conferintei Geneva 06. 

o Modelele de propagarea UIT (ITU-R P.1546, ITU-R P1812). 
o Modele de tip raza optica (de ex. IRT2D, IRT3D), necesare datorita reliefului 

României. 
 - De asemenea, prestatorul va utiliza un program de calcul specializat pentru proiectarea 
antenelor si combinerelor si care include: 

o Determinarea caracteristicii de radiaţie în plan orizontal 
o Determinarea caracteristicii de radiaţie în plan vertical 
o Calculul puterii maxime suportate 

 
 
Date Tehnice: Conform documentelor ataşate. Listele la care se face referire în datele tehnice 
urmează a fi puse la dispoziţia candidaţilor calificaţi, la prima rundă de negocieri.  
 
 

A. Serviciile de proiectare a reţelelor de emiţătoare de televiziune 
 

Având în vedere că S.N. Radiocomunicaţii deţine 2 licenţe ale programului CHIRPlusBC 
produs de firma LS telcom Germania, prestatorii care nu utilizează acest program, vor pune la 
dispoziţia S.N. Radiocomunicaţii, fără plată, 2 licenţe ale programului propriu de calcul pentru 
proiectarea reţelelor de emiţătoare analogice şi digitale, în benzile VHF şi UHF, harta digitală la 
100m a României compatibilă cu programul de calcul, harta cu distribuţia populaţiei compatibilă 
cu programul de calcul şi vor asigura şcolarizarea personalului în scopul utilizării programului 
pentru a insera noi emiţătoare pentru creşterea ariei de acoperire.  

Prestatorul va include un număr minim de 3 întâlniri de lucru cu specialiştii S.N. 
Radiocomunicaţii, în scopul evaluării modului de îndeplinire a cerinţelor de proiectare a celor 3 
multiplexe. Aceste întâlniri pot avea loc, de exemplu la începutul, la mijlocul şi la încheierea 
proiectului. Întâlnirile de la începutul şi sfârşitul proiectului vor dura 5 zile lucrătoare 
consecutive, iar datele acestor întâlniri vor fi stabilite de comun acord între contractant şi S.N. 
Radiocomunicaţii. 

Prestatorul va pune la dispoziţia S.N. Radiocomunicaţii, până la data de 01.08.2009, 
toate datele tehnice necesare obţinerii licenţei pentru operarea a 2 multiplexe. 

Termenul de livrare pentru planul de frecvenţe este de maxim 4 luni pentru primele 2 
multiplexe şi de maxim 6 luni pentru toate cele 3 multiplexe.  

S.N. Radiocomunicaţii va transmite toate documentele necesare pentru realizarea 
proiectului pentru planul de frecvenţă în termen de 5 zile de la semnarea contractului şi va fi 
responsabilă pentru acurateţea datelor şi informaţiilor conexe. 

 
A.1.  Strategia de planificare a reţelelor 
 Procesul de planificare va fi bazat pe un program de calcul pentru proiectarea în 
domeniul radio a 3 reţele naţionale de televiziune digitală (DVB-T) în România. Reţelele vor fi 
calculate pentru 80 de amplasamente ale S.N. Radiocomunicaţii, conform listelor 1, 2 şi 3, în 
care antenele existente vor rămâne în polarizare orizontală, iar puterile aparent radiate în 
domeniul analog, pentru amplasamentele de mare putere (Pemiţător≥500W) vor fi reduse cu 7dB, 
conform recomandării Chester’97. Nu este permisă utilizarea altor amplasamente, în afara celor 
ale S.N. Radiocomunicaţii şi nici reducerea puterii de emisie cu mai mult de 3dB, faţă de 
puterea în digital obţinută pe baza recomandării Chester’97. Modelul de propagare utilizat în 
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cadrul programului trebuie să ţină cont de morfologia şi topografia terenului, precum şi de 
propagarea prin difracţie a semnalelor radio, conform recomandărilor U.I.T.  

Pentru toate emiţătoarele din cele trei reţele se vor face calculele de conformitate cu 
planul RRC06 şi de coordonare pentru protecţia emiţătoarelor analogice şi digitale ale 
administraţiilor vecine şi se vor propune soluţiile tehnice corespunzătoare acestor calcule. 

 Reţelele vor asigura, fiecare în parte, o acoperire de cca 80% din populaţie şi 70% din 
teritoriu. În cazul în care, în urma calculelor de coordonare, se constată că nu se obţine o 
acoperire de minim 80% din populaţie şi 70% din teritoriu, se vor adăuga amplasamente 
suplimentare, în locaţiile S.N. Radiocomunicaţii, stabilite de comun acord, până la atingerea 
ţintei de acoperire, dar nu mai mult de 100 amplasamente/ multiplex în total.  
 Metodologia de lucru se va baza pe o abordare pas cu pas, incluzând următoarele 
cerinţe: 

- Transmiterea de către S.N. Radiocomunicaţii a bazelor de date existente cu 
emiţătoarele şi sistemele radiante aparţinând reţelelor analogice TVR 1 şi TVR 2, cu 
puteri aparent radiate (P.A.R.) reduse conform recomandării Chester’97. 

- Setarea programului de calcul pentru planificarea reţelelor radio, adică: 
o Implementarea în program a hărţilor digitale (harta României cu rezoluţie 

100m, sau mai bună, atât în interiorul graniţelor, cât şi până la 150km în afara 
graniţelor, harta cu distribuţia populaţiei României, conform anuarului de 
statistică al României, harta de prezentare a rezultatelor, cu o rezoluţie mai 
bună de 200m); 

o Importarea în program a amplasamentelor propuse, pe baza datelor despre 
emiţătoare transmise de către S.N. Radicomunicaţii; 

o Importarea bazelor de date despre alte emiţătoare (baza internaţională de date 
GE06A – ultima actualizare, baza de date a emiţătoarelor în funcţiune pe 
teritoriul României, de la ANCOM); 

o Importarea în program a datelor de plan pentru România (alocări) din baza de 
date ITU BR-IFIC. 

- Generarea liniilor directoare de planificare, agreate reciproc de contractant, S.N. 
Radiocomunicaţii şi, dacă este posibil, şi de autorităţile române de reglementare. 

- Posibilitatea de utilizare a alocărilor de pe teritoriul României, adică: 
o Verificarea conformităţii cu planul GE06 a amplasamentelor S.N. 

Radiocomunicaţii; 
o Protejarea emiţătoarelor analogice şi digitale de televiziune ale ţărilor vecine, 

în conformitate cu baza de date GE06A; 
o Verificarea disponibilităţii alocărilor, împreună cu experţii S.N. 

Radiocomunicaţii. 
- Proiectarea reţelei radio, adică: 

o Planificarea ariei de acoperire cu program DVB-T (80 emiţătoare pe fiecare 
multiplex) pentru recepţie fixă, incluzând: 

 Analizarea reţelei DVB-T din punct de vedere al autointerferenţei, 
câştigului reţelei, etc. (nu se vor lua în considerare interferenţele 
emiţătoarelor analogice din interiorul ţării); 

 Efectuarea de calcule statistice, ca, de exemplu aria acoperită, 
populaţia deservită, etc. 

o Analizarea zonei de serviciu pentru recepţie portabilă exterioară, bazată pe 
structura reţelei determinate pentru recepţie fixă. 

- Întocmirea raportului final şi a documentaţiei şi livrabilelor pentru întregul proiect 
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Strategia de proiectare a reţelei nu implică măsurători în câmp sau vizite în 
amplasamente. 

 
Prestatorul va livra următoarele: 
- Rezultatele calculelor ariilor de acoperire pentru 3 multiplexe, inclusiv hărţile de 

acoperire şi populaţia deservită, atât la nivel naţional, cât şi individual, pentru fiecare 
allotment şi emiţător, în cazul recepţiei fixe şi a recepţiei portabile exterioare, 
respectiv: 

o Harta de acoperire pentru multiplexul 1 la nivel naţional; 
o Harta de acoperire pentru multiplexul 2 la nivel naţional; 
o Harta de acoperire pentru multiplexul 3 la nivel naţional; 
o Hărţile de acoperire individuale, pentru fiecare amplasament şi fiecare 

multiplex în parte, adică 80 x 3 hărţi.  
- Planurile de frecvenţe pentru 3 multiplexe, inclusiv listele amplasamentelor cu 

coordonate, înălţime antene de emisie, canale de emisie şi putere aparent radiată 
(P.A.R.), tipul antenei (înclinare, caracteristică de radiaţie, polarizare). 

- Lista amplasamentelor ce necesită acţiuni speciale pentru realizarea conformităţii cu 
planul GE06 şi, pentru fiecare amplasament, o listă detaliată de acţiuni necesare 
(înclinare antenă, reducere PAR, realizarea de sectoare protejate în caracteristica de 
radiaţie, schimbare de polarizare). 

- Toate formularele completate, în format electronic, pentru fiecare amplasament, 
necesare comunicării către I.T.U. a asignărilor de frecvenţe, precum şi cele necesare 
proceselor de coordonare cu administraţiile vecine. 

- Bazele de date de lucru şi de rezultate pentru cele 3 multiplexe, în format digital. 
- Raportul final, inclusiv elaborarea procedurii de planificare şi a rezultatului acestei 

planificări. 
 

Rezultatele vor fi livrate şi în format digital, inclusiv bazele de date de lucru, de rezultate, 
de emiţători şi de antene.  

Prestatorul va asista şi sprijini S.N. Radiocomunicaţii în obţinerea aprobării, de către 
autoritatea română de reglementare, a asignărilor în conformitate cu planul de frecvenţă şi-şi va 
susţine, în faţa autorităţii române de reglementare, datele tehnice şi procedurile de calcul ale 
metodei utilizate. În cazul în care autoritatea română de reglementare (ANCOM) va respinge 
datele unor asignări, sau va solicita modificarea lor, prestatorul se obligă să refacă planul de 
frecvenţe conform cerinţelor autorităţii române de reglementare pe cheltiuală proprie, fără alte 
costuri din partea Achizitorului.  

De asemenea, prestatorul va organiza sesiuni de şcolarizare la sediul acestuia, astfel: 
- O sesiune pentru personalul din conducerea S.N. Radiocomunicaţii axat pe 

prezentarea generală a sistemului DVB-T şi focalizat pe strategiile comerciale de 
implementare a televiziunii digitale în standard DVB-T, inclusiv tarife şi politici 
comerciale practicate în alte ţări. 

- O sesiune pentru personalul tehnic al S.N. Radiocomunicaţii implicat în proiectul 
DVB-T, pentru însuşirea procedurilor şi tehnicilor de planificare a reţelelor DVB-T, în 
vederea extinderii numărului de amplasamente pe fiecare multiplex. Sesiunea va 
consta din inserţia a noi emiţătoare în 4 allotmenturi selectate din cele 4 Direcţii de 
Radiocomunicaţii ale S.N. Radiocomunicaţii şi reproiectarea reţelei SFN a 
allotmentului în noile condiţii. 

- O sesiune gratuită pentru personalul tehnic al S.N. Radiocomunicaţii în vederea 
iniţierii acestuia în programul de proiectare utilizat. 
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A.2 Parametrii Tehnici 
- Cerinţe de acoperire: 

o 80% din populaţie va fi deservită şi 70% din teritoriu va fi acoperit. 
- Definirea modului de recepţie: 
 Planificarea reţelei se va face pe baza modelului de recepţie fixă. 

 Se va determina populaţia deservită în cazul recepţiei portabile exterioare, 
bazată pe reţeaua receţiei fixe (hartă, populaţie deservită). 

- Definirea modului de transmisie: 8k 
- Schema de modulaţie (numărul de programe):  

o 16 QAM, CR=3/4, TGuard=1/4 (224µs) 
o 8 programe codate MPEG 4 multiplexate statistic – 14.93Mbit/s 

- Probabilitatea locaţiilor: 
o 95% probabilitatea de recepţie a locaţiilor 

- Structura reţelei: 
o Reţea SFN pe allotment (în principal un emiţător de mare putere şi reţele SFN 

cu emiţătoare de mică putere pentru umplerea golurilor). 
o Pentru acoperirea întregii ţări sunt necesare mai multe zone de alocare (până 

la 37). 
- Banda utilizată: 

o UIF (banda IV/V), cu lărgimea canalului UIF de 8 MHz 
- Utilizarea amplasamentelor de altitudine (dacă apar probleme de conformitate): 

o Prioritatea 1: se va utiliza înclinarea caracteristicii de radiaţie a antenei în plan 
vertical.  

o Prioritatea 2: se va reduce P.A.R. 
o Prioritatea 3: se va modifica caracteristica de radiaţie a antenei în plan 

orizontal. 
- Infrastructura reţelei: 

o Utilizarea amplasamentelor TV de mare putere şi a unor amplasamente TV de 
mică putere selectate conform listelor furnizate de S.N. Radiocomunicaţii 

- Protejarea amplasamentelor de televiziune analogică:  
o Da, conform cu notificaţiile Geneva 06 

- Alte cerinţe 
o PAR maxim pentru fiecare emiţător de mare putere se va stabili conform 

recomandării Chester’97 (reducere cu 7dB a PAR analogic, fără a depăşi 
200kW). 

o Reducerea de putere pentru coordonarea cu administraţiile vecine nu va fi mai 
mare de 3 dB, faţă de puterea în digital obţinută conform recomandării 
Chester’97. 

 
B. Serviciile de proiectare a antenelor 

Prestatorul va efectua verificarea antenelor în amplasamentele menţionate în listele 
furnizate, în scopul stabilirii puterii DVB-T maxime suportate la intrarea în antenă. 

Având în vedere că sistemele radiante UHF ale S.N. Radiocomunicaţii sunt de tip 
Kathrein, prestatorul va lua toate măsurile ca evaluarea reţelei şi soluţiile tehnice propuse să 
poată fi implementate pe sistemele radiante Kathrein şi să fie compatibile cu acestea.  

De asemenea, combinerele existente fiind de tip Spinner, prestatorul va lua toate 
măsurile ca soluţiile tehnice propuse să permită reutilizarea (reacordarea) acestora, iar 
combinerele suplimentare să fie integrate în sistem prin cea mai eficientă soluţie din punct de 
vedere al parametrilor tehnici şi al costurilor.  
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Prestatorul va livra proiecte detaliate pentru fiecare amplasament privind modificarea sau 
reproiectarea antenei TV UHF existente, precum şi modificarea combiner-ului existent, rezultate 
din planul de frecvenţă, aşa încât sistemele radiante finale să fie perfect funcţionale în DVB-T, 
iar aceste proiecte să nu mai necesite modificarea ulterioară de către S.N. Radiocomunicaţii 
pentru implementarea lor.  

Prestatorul va proiecta şi livra proiecte detaliate pentru fiecare amplasament, rezultate 
din planurile de frecvenţă şi listele furnizate. 

Pentru fiecare amplasament, proiectul detaliat va conţine: 
- Verificarea puterii DVB-T maxime suportate la intrarea în antenă, pentru toate 

amplasamentele din lista 4; 
- Modificarea antenei existente (înclinarea caracteristicii de radiaţie în plan vertical, 

diagramă de radiaţie, PAR maxim/ canal TV, creşterea puterii maxime suportate, 
modificarea polarizării, etc), în funcţie de constrângerile rezultate din planul de 
frecvenţe, pentru toate amplasamentele din listele 5 şi 6;  

- Reacordarea şi modificarea combinerelor, în funcţie de constrângerile rezultate din 
planul de frecvenţe şi pentru minim  3 multiplexe pe amplasament, ca în lista 8; 

- Sintetizarea noilor antene, conform constrângerilor rezultate din planul de frecvenţe, 
în toate amplasamentele din lista 7; 

- Lista completă a echipamentelor pentru fiecare amplasament (panouri radiante, 
distribuitori, feederi,combinere, conectori, etc) pentru implementarea celor 3 
multiplexe rezultate din planul de frecvenţe; 

- Schiţele de detaliu ale poziţionării echipamentelor în clădiri (combinere, feederi, 
coturi, etc) şi ale poziţionării antenelor pe turnuri (modificarea antenelor sau antene 
noi); 

Astfel, prestatorul va livra: 
- Proiectele de verificare a puterii DVB-T maxime suportate de antenele de mare 

putere existente (44 proiecte); 
- Proiectele detaliate pentru modificarea antenelor existente polarizate orizontal, de 

mare putere (44 proiecte); 
- Proiectele detaliate pentru modificarea antenelor existente polarizate orizontal, de 

mică putere (22 proiecte); 
- Proiectele detaliate pentru antenele UHF noi (14 proiecte); 
- Proiectele detaliate pentru modificarea combinerelor existente si inserarea 

combinerelor noi (80 proiecte). 
- Dacă este necesar, proiectele detaliate pentru antenele şi combinerele din 

amplasamentele SN Radiocomunicaţii, introduse suplimentar pentru realizarea ţintei 
de acoperire de 80% din populaţie şi 70% din teritoriu (maxim 20 proiecte). 

Rezultatele vor fi livrate şi în format digital, inclusiv fişierele cu diagramele de radiaţie. 
Serviciile de proiectare a antenelor presupun vizite în amplasamentele din listele 

furnizate. 
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SECŢIUNEA II 

 
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  

 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 
 
Denumire: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICATII S.A. 
Adresă: Şos. Olteniţei nr.103, Sector 4, Tel.: 021 3073001, Fax: 021 3114132 
Localitate: Bucureşti 
 

Cod poştal: 041303 Ţara: România 

Persoane de contact: Ligia MIHAIU; 
Ana-Maria IORTOMAN 

Telefon: 021 3073029; 021 3073115 

E-mail: ligia.mihaiu@radiocom.ro; 
anamaria.iortoman@radiocom.ro
 

Fax: 021 3073666 

Adresa de internet a 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: telecomunicaţii 
  

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante    
       DA □         NU■ 
 
Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
 ■ la adresa mai sus menţionată 

De luni pana joi orele 8:00 – 16:30, vineri 
orele 8:00 – 14:00. 
□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) 
 

mailto:ligia.mihaiu@radiocom.ro
mailto:anamaria.iortoman@radiocom.ro


Date limită de primire a solicitărilor de clarificări 
                  Data: 15 iulie 2009 
                 Ora limită :12:00 ora locala 
                 Adresa : Şos. Olteniţei nr. 103, sector 4, cod 041303, Bucuresti, Romania 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:17 iulie 2009 ora 12:00. 
 
 Instituţia responsabilă  pentru soluţionare contestaţie 
Denumire: Consiliul National de Soluţionare a Contestaţiilor/ Instanţă judecătorească 
competentă 
Ofertanţii pot utiliza căile de atac conform prevederilor cap. IX din O.u.G.34/2006 
publicată în M.O. partea I nr. 418/15 mai 2006, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
Adresă: str. Stavropoleos nr. 6, sect. 3 
Localitate Bucuresti                             Cod poştal: 0300084             Ţara: Romania 
E-mail:  office@cnsc.ro                         Telefon: 021 3104642 
Adresă internet:    www.cnsc.ro             Fax: 021 3104642  

I.c.Sursa de finanţare : 
 
Surse proprii 

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

 
 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: 

 “ Servicii  pentru trecerea la transmisiile digitale în format DVB-T constând în: 
a. realizarea unui plan de frecvenţe pentru 3 multiplexuri la nivel naţional pentru România, 
pentru transmisii digitale in format DVB-T, bazat pe planul RRC 06 si furnizarea solutiilor 

tehnice specifice pentru armonizarea sistemelor de emisie analogice actuale (emitatoare si 
sisteme radiante) cu planul de frecvente pentru cele 3 multiplexuri si planul RRC06 in toate 

amplasamentele beneficiarului (80 amplasamente). 
b.  reproiectarea antenelor actuale si proiectare a antenelor noi in conformitate cu 

solutiile date de planul de frecvente” 
 
II. 1.2) Locul de prestare: 80 de amplasamente aparţinând SN Radiocomunicaţii 
SA, aflate pe tot teritoriul României. 
(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 □ 
 
(Se specifică din care 
categorie  de servicii 
aparţine obiectul 
contractului: fie din Anexa 
2A , fie din Anexa 2B)  

Principala locaţie a lucrării    Principalul loc de Principalul loc de prestare:
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Cod  CPV                
□□□□□□□□ 

livrare: 
 
 
 
Cod  CPV        
□□□□□□□□ 

80 amplasamente, situate 
pe tot teritoriul României 
 
 
Cod   CPV   
64200000 – 8 
79930000 – 2 

II. 1.3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică:   ■                        
Încheierea unui acord cadru:   □ 
II. 1.4) Durata contractului de achiziţie publică  
ani □□                  luni 12            zile □□                    (de la atribuirea contractului)  
sau 
începând cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/) 
II.1.5).Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul) 
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:  
 Durata în ani □□    sau luni          □□□ 

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  □ 
Alte informatii referitoare la loturi: 
................................................................................................................................... 
 
  II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate                 DA □                              NU ■ 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1) Total cantităţi / prestaţii servicii –  
conform documentaţiei descriptive, scopul achizitiei este realizarea proiectului 
pentru planul de frecvente necesar pentru tranzitia reţelelor naţionale publice de 
televiziune analogică la transmisia digitală în format DVB-T 
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  
(dacă DA scurtă descriere ) 
III.1.2. Altele  

 
 
       DA   □                                   NU ■ 
 
        DA  □                                   NU ■ 
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(dacă DA, descrieţi) 
 
IV. PROCEDURA 
IV.1) Procedura selectată 
Licitaţie deschisă                                 □  
Licitaţie restrânsă                                □ 
Licitaţie restrânsă   accelerată             □
Dialog competitiv                                 □ 

Negociere cu publicarea prealabilă a unui 
anunţ de participare                                 
Negociere fără anunţ de participare        □  
Cerere de oferte                                      □ 
Concurs de soluţii                                    □

 
Procedura se va desfăşura în două etape: 

1. Etapa de preselecţie a candidaţilor: 
În această etapă autoritatea contractantă selectează operatorii economici care şi-au depus 
candidaturile pe baza criteriilor de preselectare prezentate in Fişa de date. În această etapă 
se va depune şi Scrisoarea de garanţie de participare. Număr minim de candidaţi: 3. 
2. Etapa de negociere: 
În această etapă autoritatea contractantă derulează negocieri cu fiecare candidat preselectat 
în parte. Vor avea loc două runde de negocieri. Această etapă se desfăşoară în felul următor: 
a) SN Radiocomunicaţii SA transmite Invitaţia de participare candidaţilor selectaţi precizând 

data şi ora pentru depunerea ofertei preliminare (propunerea tehnică şi propunerea 
financiară) şi efectuarea rundelor de negocieri, precum şi data la care va avea loc 
depunerea ofertei finale. Propunerea financiară (preliminară şi finală) va fi redactată după 
modelul Formularului 3  şi Anexelor A şi B  ( Cotaţia planului de frecvenţă şi Cotaţie 
upgrade antenă) prezentat în Secţiunea II şi se va face in Euro. Propunerea financiară a 
ofertanţilor care nu au reprezentanţă fiscală în România va  include impozitul pe 
veniturile nerezidentilor coroborat cu prevederile de dubla impunere între România 
si statul respectiv. Acest impozit va fi evidenţiat separat în formularul de ofertă. 
Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la depunerea ofertei finale. 

b) SN Radiocomunicaţii SA derulează 2 (două) runde de negocieri cu fiecare ofertant în 
parte. În cadrul negocierilor se determină toate aspectele tehnice şi financiare ale ofertei 
finale. Fiecare negociere se va finaliza cu încheierea unui Proces –verbal în care se vor 
consemna toate aspectele discutate.  

c) Fiecare participant la negocieri va prezenta împuternicirea din care să reiasă că sunt 
autorizaţi să discute  toate aspectele tehnice şi financiare. 

d) Ofertele finale, întocmite pe baza Proceselor-verbale de la finalul fiecarei runde de 
negocieri şi a documentaţiei descriptive, vor fi depuse respectandu-se data şi ora 
menţionate în invitaţie. Ofertele finale vor fi evaluate de autoritatea contractantă pe baza 
criteriilor de evaluare descrise în documentaţia de atribuire. Propunerea tehnică finală va 
conţine şi câte un proiect de antene şi unul de combinere, care vor intra în evaluare. 

 
 IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  □       NU  ■ 
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, cu completarile si 
modificarile ulterioare;  

 H.G. nr.925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitie publica; 
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V. CRITERII DE PRESELECTARE  
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului 
Declaraţii privind eligibilitatea  
           Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

Declaratie pe propria raspundere 
privind eligibilitatea completata in 
conformitate cu modelul (Formularul 
1) prezentat in sectiunea „Formulare” 
din cadrul documentatiei de atribuire. 
Încadrarea în situaţia prevăzută de art 
180 din OUG 34/2006 atrage 
excluderea ofertantului din procedură. 

Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181  
           Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

Declaratie privind neincadrarea in 
prevederile art. 181 completata in 
conformitate cu modelul (Formularul 
2) prezentat in sectiunea „Formulare” 
din cadrul documentatiei de atribuire. 
Încadrarea în situaţia prevăzută de art 
181 din OUG 34/2006 atrage 
excluderea ofertantului din procedură. 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice/fizice române 

 
Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

1.Certificat constatator din care să 
reiasă: 
- pot presta activităţi de proiectare in 
telecomunicaţii 
- nu sunt înscrise menţiuni cu privire la 
aplicarea legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi nu sunt 
înscrise menţiuni cu privire la 
suspendarea temporară a activităţii, 
operantă în perioada de depunere a 
ofertelor şi/sau de executare a 
contractului 
 emis de Oficiul Registrului Comertului 
in raza caruia este situat sediul 
ofertantului, in original sau copie 
legalizată, emis cu cel mult 30 zile 
înainte de data limită de depunere a 
ofertei.  
2.Certificat de Inregistrare emis de 
Oficiul Registrului Comertului–copie. 
 

Persoane juridice /fizice străine 
Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

Documente care dovedesc o formă de 
înregistrare / atestare ori apartenenţa 
din punct de vedere profesional in 
conformitate cu prevederile legale din 
tara in care ofertantul este rezident,. 
Documentele vor fi traduse autorizat 
în limba română. 

V.3) Situaţia economico-financiară  
Informaţii privind  situaţia economico-

financiară 
1.Se solicita prezentarea urmatoarelor 
informatii si documente: 
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 Solicitat ■                          Nesolicitat □ -Ultimul bilant contabil depus si 
inregistrat la organele competente 
şi/sau orice alte documente 
edificatoare prin care ofertantul îşi 
poate dovedi capacitatea economico-
financiară.Copie. 
Atunci când un grup de operatori 
economici depune oferta comună, 
situaţia economică şi financiară se 
demonstrează prin luarea în 
considerare a resurselor tuturor 
membrilor grupului. 
In situatia in care, potrivit legislatiei 
aplicabile in tara de rezidenta a 
ofertantului, publicarea bilanturilor nu 
este obligatorie, ofertantul isi va proba 
capacitatea economica si financiara 
prin alte inscrisuri ce au aptitudinea de 
a reflecta in mod fidel situatia 
economica si financiara a ofertantului, 
sub rezerva acceptarii acestora de 
catre autoritatea contractanta ca fiind 
concludente.
2. Cerinţă minimă obligatorie Cifra 
medie anuala de afaceri pe ultimii 3 
ani- Formular nr. 9  prezentat in 
sectiunea „Formulare si modele” din 
cadrul documentatiei de atribuire sa 
fie de  minim 2 100 000 Euro  

Cifra de afaceri medie se calculeaza 
dupa formula (Cifra de afaceri 
2006+Cifra de afaceri 2007+Cifra de 
afaceri 2008)/3. In cazul operatorilor 
economici infiintati cu mai putin de 
trei exercitii financiare inainte de 
data depunerii ofertei, se vor lua in 
considerare doar exercitiile 
financiare de functionare, respectiv 
2007 si 2008, sau doar 2008, iar 
numitorul formulei de calcul se 
modifica in mod corespunzator. 

 
V. 4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
Informaţii privind experienţa acumulată 
         Solicitat ■              Nesolicitat □ 

1. Listă principalelor servicii de 
proiectare în telecomunicaţii prestate 
în ultimii 3 ani, conţinând valori, 
perioade de prestare, beneficiari, 
indiferent dacă aceştia din urmă sunt 
autorităţi contractante sau clienţi 
privaţi (Formularul 8). 
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2. Cerinţă minimă obligatorie: Nu 
vor fi acceptaţi decât acei ofertanţi 
care fac dovada că au realizat minim 
3 (trei) proiecte la nivel regional legate 
de tranziţia de la analog la digital, în 3 
ţari dintre care una cu condiţii similare 
topografice  (geografice) României, şi 
vor face dovada acestui lucru 
prezentând recomandari în original din 
partea beneficiarilor.  
3. Ofertantul va trebui să facă dovada 
că a participat la sesiunile UIT care au 
adoptat planul RRC 06 (cerificat, 
diplomă, autorizare, brevet… în copie 
legalizată) 
4. Ofertantul a prestat servicii de 
consultanţă şi a organizat seminarii în 
domeniul DVB-T în 3 ţari dintre care 
una cu condiţii similare topografice  
(geografice) României. Aceasta se va 
demonstra prin prezentarea unei 
declaraţii pe propria răspundere. 
5. Ofertantul va face dovada că este 
membru UIT şi participă în mod 
continuu la grupele de lucru privind 
propagarea undelor radio şi difuzarea 
programelor de televiziune. 
6.  Ofertantul va face dovada că a 
proiectat sisteme radiante de emisie 
pentru televiziune, complexe (antene 
si combinere), pentru minim 3 
beneficiari 
7. Cerinţă minimă obligatorie: 
Se solicita o declaratie cu privire la 
personalul propus pentru 
indeplinirea contractului. Echipa 
trebuie să includă cel puţin 5 experţi în 
domeniul broadcasting, incluzând 
experţi UIT, experţi în coordonarea 
internaţională, experţi în modelele de 
programare a undelor radio în benzile 
de frecvenă IV şi V, 
Pentru fiecare dintre membrii propusi 
în ofertă, CV-ul trebuie completat 
conform Formularului 10 si să fie 
însoţit de copii de pe diplomele / 
certificatele de studii menţionate în 
CV-ul respectiv, precum şi de pe 
documente care să confirme 
experienţa profesională indicată. 



   
  

16

Astfel de documente pot fi cartea de 
muncă sau similar, certificate sau 
referinţe ale angajatorului. 
Nefurnizarea acestor documente 
conduce la neluarea în considerare, 
de către comisia de evaluare, a acelor 
informaţii cuprinse în CV-uri care 
trebuiau susţinute de acestea. 
 

Informaţii privind subcontractanţii 
Solicitat ■               Nesolicitat □ 

 
 
 

 

Dacă este cazul, ofertantul are dreptul 
de a include în propunerea tehnică 
posibilitatea de a subcontracta o parte 
din contractul respectiv, fără a i se 
diminua răspunderea în ceea ce 
priveşte modul de îndeplinire a 
viitorului contract de achiziţie publică. 
Numai în cazul în acre exista această 
situaţie se vor prezenta completate 
următoarele: 
- declaraţie cu privire la intenţia de a 
subcontracta (Formular 5) 
- lista cuprinzând subcontractorii 
declaraţi (Formular 6) 

V.5)Capacitatea de asigurare a 
stadardelor de calitate 

 

Informaţii privind certificarea şi 
implementarea unui sistem de menţinere a 
calităţii 

Solicitat ■               Nesolicitat □ 
 

1.Se va prezenta un certificat care 
atestă implementarea şi menţinerea 
unui sistem al calităţii conform 
condiţiilor din standardul ISO 
9001:2000 sau echivalent 
2. În proiectarea planului de frecvenţe 
trebuie să respecte Actele finale ale 
Conferintei Regionale de 
Radiocomunicaţii pentru regiunile 1 şi 
3 (RRC06) şi Întelegerea Multilaterală 
privind Coordonarea Introducerii 
Serviciilor de Televiziune Digitala 
Terestra (DVB-T) - Chester'97. 
 

În situaţia în care unul dintre ofertanţi a omis să prezinte unul sau mai multe documente 
marcate ca fiind „cerinţa minimă obligatorie”acesta va fi descalificat. 
În situaţia în care unul dintre ofertanţi a omis sa prezinte cel mult trei dintre celelalte documente 
solicitate pentru calificare , in afara celor marcate ca fiind „cerinta minima obligatorie”, 
autoritatea contractanta ii va solicita acestuia sa le prezinte intr-un termen precizat de comisia 
de evaluare. In cazul neprezentarii documentelor , in termenul solicitat , ofertantul  va fi 
descalificat. 
 
 
VI. DEPUNEREA CANDIDATURILOR 
VI.1)  Limba de redactare  Limba romana.  
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VI.2) Modul de prezentare  
 

1.  Adresa la care se depun documentele 
de calificare şi ofertele finale: 
SOCIETATEA NATIONALA DE 
RADIOCOMUNICATII S.A, Şos. Olteniţei 
103,  sector 4, cod 041303, Bucuresti, 
Romania. Telefon: 021/307.30.01; Fax: 
021/314.97.98. 
2.  Termenul limita de depunere a 
documentelor de calificare: 
20 iulie 2009 ora 12 ora locala.  
3.  Documentele de calificare se vor 
prezenta in limba romana, in forma 
scrisa, în plicuri sigilate.  
 

Garanţie de participare 
         Solicitat ■               Nesolicitat □ 

Dacă se solicită se va preciza: 
- Cuantumul garanţiei de participare:  
14 000 Euro 
- Perioada de valabilitate a garanţiei 
pentru participare pâna  la data de 16 
septembrie 2009 
- Garanţia de participare care va fi 
constituită sub forma de Scrisoare de 
garantie bancara – se va completa 
conform Formularului 7 cu valabilitate  
pâna  la data de 16 septembrie 2009 

 
 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
VII.1) Preţul cel mai scăzut                                                                 □ 
VII.2) Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic      ■ 

 
În baza prevederilor Art 199 din OUG 34/2006, oferta stabilită ca fiind câşigătoare este 

oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat prin aplicarea sistemului de factori de 
evaluare şi al algoritmului de calcul de mai jos. 

 
Factor de evaluare Punctaj maxim 

1. Propunerea financiară 
P = (C min /C ofertă  )* P max , unde: 

- C ofertă  = pretul total indicat în 
propunerea financiară a ofertei. 

- C min = pretul total cel mai scăzut dintre 
toate propunerile financiare. 

- P max = punctajul maxim prevăzut pentru 
factorul de evaluare (51p) 

P = punctajul acordat ofertei pentru factorul de 
evaluare „ Propunerea financiară” 
 

51 p  
 
 
 

2. Propunerea tehnică 
Din care: 
• Planul de frecvenţe 

40 p  
 
25 p 
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- MUX1 
- MUX2 
- MUX3 
Punctajul se va acorda în funcţie de cerinţele de 
acoperire (80% populaţie şi 70% teritoriu) şi 
puterea de emisie (cea mai mică reducere a puterii 
faţă de puterea în digital obţinută conform 
Chester’97) 
 
• Proiectele de sisteme radiante 
- proiecte antenă 
- proiecte combiner 
Punctajul se va acorda pe proiectele prezentate in 
propunerea tehnică finală. 

10 p  
10 p 
  5 p 
 
 
 
 
 
 
15 p 
10 p 
  5 p 

3. Programarea în timp a activităţilor 

- Proiectare MUX1 – limită maximă de timp 60 zile 

- Proiectare MUX2 – limită maximă de timp 90 zile 

- Proiectare MUX3 – limită maximă de timp 120 zile

- Proiectare antene şi combinere DVB-T – limită 
maximă de timp 240 zile 

Se vor evalua fazele din propunerile tehnice, 
punctajul maxim acordându-se celor mai scurte 
termene de finalizare a fazelor. Pentru celalalte 
termene, punctajul se va acorda invers 
proporţional. 

Pentru nerespectarea graficului activităţilor de 
proiectare, punctajul acordat respectivei faze va fi 
zero. 

9 p 
 
2p 
 
2 p 
2p 
 
3p 

TOTAL 100p 
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a respinge oferta finală care nu respectă 

specificatiile tehnice stabilite în procesele verbale din cele două runde de negociere, chiar daca 
aceasta are pretul cel mai scăzut. 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
VIII.1. Garanţia de bună execuţie a 
contractului           
 
          DA ■                 NU □ 

Dacă DA, se vor preciza: 
- cuantumul garanţiei de bună execuţie: 
10 % din pretul  contractului fara TVA în 
Euro. 
- modul de constituire a garanţiei de bună 
execuţie: scrisoare de garantie bancara 
de buna executie, conform Formularului 
nr. 4 prezentat in sectiunea „Formulare” 
din cadrul documentatiei de atribuire sau 
cont de garantie de buna executie la 
dispozitia autoritatii contractante. 
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   SECTIUNEA III - FORMULARE 
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         Formular 1 
 
    OPERATOR ECONOMIC 
   ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 

 
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că 
nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în 
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei 
organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu 
depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca 
subcontractant în cadrul unei alte oferte.  

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

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 
                                                                                               (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
    Data completării ...................... 
 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
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Formular 2 

 
 
    OPERATOR ECONOMIC  
    _________________  
     (denumirea/numele)  
 

 
DECLARATIE  

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
 
 
 
    Subsemnatul(a) ......................................... (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de ofertant la procedura 
de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect prestarea de „SERVICII 
........................................” Cod   CPV 73300000 - 5, la data de .................... (zi/luna/an), organizata de SOCIETATEA 
NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A., declar pe propria raspundere ca:  
    a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele 
comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu 
cele anterioare, reglementata prin lege;  
    b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a);  
    c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente 
ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit 
pana la data solicitata .................;  
     c1) în ultimii 2 ani nu am fost in situatia de a nu  îndeplini sau indeplini în mod defectuos obligaţiile contractuale, din 
motive imputabile mie, fapt care ar produce sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor mei.  
    d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus 
atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.  
    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta 
are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.  
    Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei 
penale privind falsul in declaratii.  
 
 
 
 
 
                                                              Operator economic,  
                                                        .........................................  
                                                             (semnatura autorizata)  
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Formular 3 
 

     OFERTANTUL 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 
 

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

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

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

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm „SERVICII  
 
 ......................................” Cod   CPV  73300000 – 5  pentru suma de ___________________   
 
________Euro, din care*.............. , la care se adauga taxa pe valoarea adaugată în valoare de ........................                    Euro. 

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

anexat. 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de  

___________________zile, respectiv până la data de  
(durata in litere si cifre) 
___________________________, si         
  (ziua/luna/anul) 
ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă 
de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Alături de oferta de bază: 
     _ 
    |_|   depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar 
"alternativă"; 
     _ 
    |_|   nu depunem oferta alternativă. 
            (se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 

6. Am înţeles şi consimţim ca, 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. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să  
 

                        (semnatura) 
 

semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                                     (denumirea/numele ofertantului) 

• În cazul în care ofertantul este persoana juridică fără reprezentanţă fiscală în România, propunerea financiară va  
include impozitul pe veniturile nerezidentilor coroborat cu prevederile de dubla impunere între România si statul 
respectiv şi va fi evidenţiat. 
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Anexa A la Formularul 3 
 

 COTAŢIA PENTRU PROIECTAREA PLANULUI DE FRECVENŢE 
     
Nr. 
Crt. 

OBIECT CERINŢE Cant PREŢ            
(EURO)   

1 

PROIECTAREA PLANULUI DE 
FRECVENŢE PENTRU MUX 1, 
UTILIZÂND 80 AMPLASAMENTE 
SNR EXISTENTE 

conform condiţiilor contractului, 
specificaţiilor tehnice şi listei 1 din 
Anexa 1 

1 Set   

2 

PROIECTAREA PLANULUI DE 
FRECVENŢE PENTRU MUX 2, 
UTILIZÂND 80 AMPLASAMENTE 
SNR EXISTENTE 

conform condiţiilor contractului, 
specificaţiilor tehnice şi listei 2 din 
Anexa 1 

1 Set 

  

3 

PROIECTAREA PLANULUI DE 
FRECVENŢE PENTRU MUX 3, 
UTILIZÂND 80 AMPLASAMENTE 
SNR EXISTENTE 

conform condiţiilor contractului, 
specificaţiilor tehnice şi listei 3 din 
Anexa 1 

1 Set 

  

4 ÎNTÂLNIRE DE LUCRU LA SEDIUL 
S.N. RADIOCOMUNICATII 

la solicitarea specialiştilor români, 
pentru evaluarea proiectării 

3 Buc. 
  

5 ASISTENŢĂ DE SPECIALITATE 

pentru a susţine planul de frecvenţă 
proiectat în faţa autorităţii române de 
reglementare, conform condiţiilor de 
contract 

1 Buc. 

  

6 

ŞCOLARIZARE PENTRU 
MANAGEMENT PROIECT DVB-T 
(prezentare generală a conceptului DVB-
T şi focalizare pe strategia comercială a 
furnizării serviciilor DVB-T) 

5 persoane/ 3 zile lucrătoare                        
Transportul, cazarea şi diurna asigurate 
de prestator:                                                 
-Cazarea                                              -
Masa de prânz în zile lucrătoare                 
-Diurna (50 Euro/ zi/persoană)                   
-Asigurări                                                    
-Transport aeroport-hotel şi local                
- Bilete avion 

1 Buc. 

  

7 

SCOLARIZARE PENTRU 
PROIECTARE DVB-T (proiect pilot de 
insertie a noi emitatoare in 4 
allotmenturi selectate din cele 4 Directii 
Teritoriale ale SNR) 

3 persoane/ 5 zile lucrătoare                        
Transportul, cazarea şi diurna asigurate 
de prestator:                                                 
-Cazarea                                              -
Masa de prânz în zile lucrătoare                 
-Diurna (50 Euro/ zi/persoană)                   
-Asigurări                                                    
-Transport aeroport-hotel şi local                
-Bilete avion 

1 Buc.   

  DOCUMENTAŢIE COMPLETĂ  - în limba engleză 2 Seturi   
          
  TOTAL   (EURO):       
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Anexa B la Formularul 3 
 COTAŢIA PENTRU PROIECTELE DE MODIFICARE ALE   
 ANTENELOR ŞI COMBINERELOR UHF EXISTENTE   
 ŞI PENTRU PROIECTELE ANTENELOR ŞI COMBINERELOR NOI  
     
Nr. 
Crt. 

OBIECT CERINŢE Cant PREŢ            
(EURO) 

1 VERIFICAREA PUTERII DVB-T 
MAXIME SUPORTATE DE 
ANTENELE DE MARE PUTERE 
EXISTENTE 

 - Pentru toate amplasamentele din lista 4/ 
Anexa 1 (44 amplasamente)                            

44 
Proiecte 

  

2 PROIECT DETALIAT PENTRU 
MODIFICAREA ANTENELOR 
EXISTENTE DE MARE PUTERE 
POLARIZATE ORIZONTAL 

 - Pentru toate amplasamentele din lista  5/ 
Anexa 1 (44 amplasamente)                            
- Înclinarea în plan verticval a antenei 
conform constrângerilor din planul de 
frecvenţe şi a specificaţiilor tehnice,               
- Modificarea diagramei de radiaţie 
conform constrângerilor din planul de 
frecvenţe şi a specificaţiilor tehnice,               
- Mărirea puterii suportate conform 
cerinţelor din planul de frecvenţe.                   
- Sinteza si componenta sistemului radiant.    
- Lista materialelor şi modificărilor 
necesare.                                                          
- Proiecte de executie                                      

44 
Proiecte 

 

3 PROIECT DETALIAT PENTRU 
MODIFICAREA ANTENELOR 
EXISTENTE DE MICĂ PUTERE 
POLARIZATE ORIZONTAL 

 - Pentru toate amplasamentele din lista  6/ 
Anexa 1 (22 amplasamente)                            
- Înclinarea în plan verticval a antenei 
conform constrângerilor din planul de 
frecvenţe şi a specificaţiilor tehnice,               
- Modificarea diagramei de radiaţie 
conform constrângerilor din planul de 
frecvenţe şi a specificaţiilor tehnice,               
- Mărirea puterii suportate conform 
cerinţelor din planul de frecvenţe.                   
- Sinteza si componenta sistemului radiant.    
- Proiecte de executie                                      

22 
Proiecte 
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4 PROIECT DETALIAT PENTRU 
ANTENE UHF NOI 

 - Pentru toate amplasamentele din lista 7/ 
Anexa 1 (14 amplasamente)                           
- Diagrama de radiaţie şi puterea suportată 
vor rezulta din cerinţele planului de 
frecvenţe                                                          
- Sinteza si componenta sistemului radiant     
- Lista materialelor necesare                           
- Proiecte de executie 

14 
Proiecte 

  

5 PROIECT DETALIAT PENTRU 
MODIFICAREA COMBINERELOR 
EXISTRENTE SI PENTRU 
COMBINERE NOI 

 - Pentru toate amplasamentele din lista 8/ 
Anexa 1 (80 amplasamente)                            
- Conform cerinţelor planului de frecvenţe, 
pentru 3 multiplexe                                        
- Cu diagramele de poziţionare a 
echipamentelor în fiecare amplasament          
- Lista materialelor şi modificărilor 
necesare.                                                       
- Proiecte de executie 

80 
Proiecte 

 

6 VIZITA ÎN AMPLASAMENT  - Pentru a stabili soluţia tehnică în fiecare 
amplasament, privind antenele şi 
combinerele (40 din 80 amplasamente) 

40 Buc.  

7 DOCUMENTAŢIE COMPLETĂ În română 2 Seturi  

  TOTAL   (EURO):       
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   Formular 4 
               Banca 
    ________________ 
           (denumirea) 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE 
 
    Catre               

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA 
cu sediul in Bd. Libertatii nr. 14A, sector 5, Bucuresti 

 
    Cu privire la contractul de achizitie publica „SERVICII .................” Cod   CPV  73300000-5, incheiat intre 
_______________, in calitate de contractant, si SOCIETATEA NATIONALA DE 
RADIOCOMUNICATII SA cu sediul in Bd. Libertatii nr. 14A, sector 5, Bucuresti, in calitate de 
achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de 
_______, reprezentand _______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la 
prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, 
astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. 
    Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nicio alta formalitate suplimentara din partea 
achizitorului sau a contractantului. 
    Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________. 
    In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei 
sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine 
acordul nostru prealabil; in caz contrar, prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea. 
 
 
 
    Parafata de Banca ______________ in ziua ________luna ________anul _____. 
 

(semnatura autorizata) 
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Formular 5 – Declaraţie privind subcontractarea 
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta 
 
 
<Data> 

<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante> 

Referinţa dvs: <Nr. anunţ participare şi titlul proiectului > 

 

Stimată doamnă / Stimate domn, 

 

DECLARAŢIE  
privind subcontractarea 

  
Subsemnatul [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al [denumirea/numele şi sediul/adresa 
ofertantului], declar prin prezenta că: 
 
[Opţiunea 1: 

 nu vom subcontracta nici o parte a serviciilor ce urmează a fi prestate în cadrul contractului făcând obiectul acestei 
proceduri de atribuire] 

 
SAU 
 
[Opţiunea 2: 

 intenţionăm să subcontractăm o parte din serviciile ce urmează a fi prestate în cadrul contractului făcând obiectul 
acestei proceduri de atribuire, după cum urmează: (a se include o descriere detaliată a serviciilor pe care ofertantul 
intenţionează să le subcontracteze, împreună cu valoarea estimată a acestora).  

 
Opţiunea 2.1: Dacă subcontractorii nu sunt identificaţi: Garantăm prin prezenta eligibilitatea subcontractorilor care vor fi 
angajaţi pentru prestarea serviciilor mai sus identificate. 
 
Opţiunea 2.2: Dacă subcontractorii sunt deja identificaţi: Ataşăm prezentei Declaraţii lista subcontractorilor angajaţi, precum 
şi copii de pe (ante-)contractele încheiate cu aceştia.] 

 
 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de [se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei].  
 
 
Ofertant, 
_________________ 
(numele reprezentantului legal, în clar) 
 
_____________________ 
(semnătura autorizată)  
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Formular 6 – Lista subcontractorilor 
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta 
 
<Data> 

<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante> 

Referinţa dvs: <Nr. anunţ participare şi titlul proiectului > 

 

Stimată doamnă / Stimate domn, 

 

LISTA SUBCONTRACTORILOR  
 
  
Subsemnatul [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al [denumirea/numele şi sediul/adresa 
ofertantului], declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul 
de mai jos sunt reale. 
 
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 datelor din prezenta declaraţie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii 
reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante [denumirea şi adresa autorităţii contractante] cu privire la orice aspect 
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

 

Descrierea 
detaliată a 
serviciului ce va 
fi subcontractat 

Valoarea 
aproximativă 

% din 
valoarea 
serviciilor 

Nume şi adresă 
subcontractor 

Acord 
subcontractor / 
specimen de 
semnătură 

Subcontractor 1 
      
Subcontractor 2 
      
…. 
      
TOTAL     

 
Ofertant, 
_________________ 
(numele reprezentantului legal, în clar) 
 
_____________________ 
(semnătura autorizată)  



   
  

29

Formular nr.7 
 
 
                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 
 
 

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

 
 

Către ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă) 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, 
                        (denumirea contractului de achiziţie publică) 
noi ____________________, având sediul înregistrat la ______________________, 
                      (denumirea băncii)                                                                                             (adresa băncii) 
ne obligăm faţă de _____________________________________ să plătim suma de 
                                                           (denumirea autorităţii contractante)  
__________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă 
                    (în litere şi în cifre) 
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 următoare: 
 
    a) ofertantul _____________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate  
                                                  (denumirea/numele) 
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 achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 
 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________. 
 
Parafată de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnătura autorizată) 
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Formular 8 
 
 
CANDIDATUL /OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea /numele) 
 
 
 
DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 
 
1. 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. 
 
2. 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice 
informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze 
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante  
                                 _________________________________________________                    (denumirea şi adresa autorităţii 
contractante) 
 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
4. Prezenta declaraţie este valabila până la data de ___________________________________________________ . 
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
           
 
 
                                                                          
                   
                                                           Ofertant, 
                                                                                              ………… ………………. 
                                                                                 (semnătura autorizată )   



Nr. 
Crt. 
 
 
 

 
Denu
mirea 
si 
obiect
ul 
contra
ctului 
+ 
Numă
rul si 
data 
contra
ctului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumi
rea 
/numele 
benefici
arului 
/clientul
ui 
+ 
Adresa 

 
Calitate
a in 
contract
*) 

 
Preţul 
total al 
contract
ului 
(lei) 

 
Preţul 
total al 
contract
ului 
(valuta*
*) 

 
Procent 
îndeplinit de 
contractor  
(%) 

 
Descrierea 
serviciilor 
prestate 

 
Perioada de 
derulare a 
contractului 

0 1  2 3 4 5 6 7 8 
 
1 
 

         

 
2 
 

         

 
..... 
 

         

 
 
 

         

             
    
 
 
 
 
 
 

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

(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 referinţă pentru stabilirea echivalentului în valută a contractului respectiv. 
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Formular 9 

          
 
CANDIDATUL /OFERTANTUL                                                                         
 
_____________________ 
(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, data si locul de înmatriculare /înregistrare) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________ 
                                                         (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7. Birourile filialelor /sucursalelor locale, dacă este cazul: ______________________ 
                               (adrese complete, telefon /fax, certificate de înmatriculare /înregistrare) 
8. Principala piaţă a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri şi profit pe ultimii 3 ani: 
 
 

Anul 
Cifra de afaceri anuală 
la 31 decembrie 
(RON) 

Cifra de afaceri anuală 
la 31 decembrie (echivalent 
euro) 

Profitul net la 31 
decembrie  
(RON) 

Profitul net la 
31 decembrie 
(echivalent 
euro) 

1.                 2006     
2.                 2007     
3.                 2008     
Media  
anuala=1+2+3 
                3            
 

    

 
 
Candidat /ofertant, 
_______________ 
(semnătura autorizată) 
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Formular 10 

CURRICULUM VITAE  
 
Poziţia propusă a fi deţinută în contract:    …………………………………………… 
 
1. Nume şi prenume:         
2. Data şi locul naşterii:  
3. Naţionalitatea:       
4. Starea civilă:       
5. Adresa (telefon/fax/e-mail): 
 
6. Pregătire profesională: 
 

Instituţia  
Data:de la (luna/anul) - la (luna/anul)  
Diploma / certificatul obţinut  
 
7. Limbi străine cunoscute (pe o scara de la 1 la 5, unde 1 este maxim): 
 

Limba Nivelul de cunoaştere 
 Citit Vorbit Scris 
    
    

 
8. Asociaţii profesionale în care deţine calitatea de membru: 
9. Alte abilităţi (de ex. operare calculator, etc.):  
10. Funcţia deţinută în prezent: 
11. Ani de experienţă profesională: 
12. Calificări şi abilităţi esenţiale, relevante pentru contract: 
13. Experienţa specifică în proiecte similare: 
 
Ţara Data: de la (luna/anul) - 

la (luna/anul) 
Poziţia ocupată şi o descriere sumară a activităţilor derulate 

   
   
 
14. Experienţa profesională (în ordine cronologică, începând cu cea mai recentă): 
 

Data: de la (luna/anul) la (luna/anul)  
Locul (ţara şi localitatea)  
Companie / organizaţie  
Poziţie  
Descrierea activităţii desfăşurate  
 
15. Altele: 
Data completării ________________________. 

Semnătura __________________________ 
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SECTIUNEA IV- Contract servicii  
 

 
Contract  de servicii  

nr.______________data_______________ 
 

 
Preambul 
 

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat 
prezentul contract de furnizare de produse, între 

 
SOCIETATEA NAŢIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A., cu sediul in Bucureşti, 
Sos. Olteniţei nr.103, sector 4, inregistrara in Registrul Comerţului sub numărul 
J/40/7677/1998,  având CIF RO 10881986, capital social subscris si vărsat 
148.101.545,76 lei la 31.12.2007, telefon 021/3073001, fax 021/3073072/3149798, 
cont IBAN nr RO32 BTRL 0430 1202 8827 94XX deschis la Banca Transilvania- 
Sucursala Unirii,  reprezentată legal prin GABRIEL GRECU - Director General în 
calitate de Achizitor, pe de o parte 
 
Şi  
 

……... ................ ...........................  …………….  denumire  operatorul economic  
...............................................  adresa sediu ………………… 
........................................................................ telefon/fax .......................................... numar 
de inmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont 
(trezorerie, banca) .............................................................................................................. 
reprezentat prin ................................................................................................   (denumirea 
conducatorului) functia............................................... 
in calitate de prestator, pe de alta parte. 

 
2. Definiţii  
 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  prestator  - părtile 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 fac 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 -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii 
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 
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imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: razboaie, 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 asemanător celor de mai sus 
care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligaţiilor uneia din părţi; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
 
3.1 - 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 in mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 

4. Obiectul principal al contractului 

4.1 - Prestatorul se obligă să execute pentru Achizitor, la standardele impuse de 
reglementările specifice domeniului telecomunicaţiilor şi în conformitate cu prvederile 
legale naţionale şi internaţionale, în acest domeniu : 

  elaborarea unui proiect DVB-T din care sa rezulte: 
• un plan de frecvente pentru 3 multiplexuri la nivel national pentru Romania, 

pentru transmisii digitale in format DVB-T, bazat pe RCC 06 (Conferinta 
Regionala de Radiocomunicatii – Geneva 2006), in site-urile Beneficiarului in 
conformitate cu specificatiile cuprinse in Anexa 1; 

• furnizarea solutiilor tehnice specifice pentru armonizarea sistemelor de 
emisie analogice actuale ( emitatoare si sisteme radiante)  cu planul de 
frecvente elaborat pentru cele 3 multiplexuri si planul Geneva RRC 06 in 
toate site-urile Beneficiarului (80 amplasamente) 

  reproiectarea antenelor actuale si proiectarea antenelor noi in conformitate 
cu soluţiile date de planul de frecvente 

în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 
contract, proiecte ce vor fi supuse aprobării autorităţilor cu atribuţii în domeniu. 
4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate.  

  
5. Preţul contractului 
 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, 
conform graficului de plăti, este de ...................... euro, după caz, la care se adaugă ……… 
TVA. 

 
6. Durata contractului 
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6.1.Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti si produce 
efecte juridice pentru o perioada de 12 luni de la data constituirii garanţiei de buna executie 
a contractului, conform art. 12 din prezentul contract. 
 
7. Executarea contractului  
 
7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie. 
 
8. Documentele contractului 
 
8.1  - Documentele contractului sunt: 
    a) propunerea tehnica si propunerea financiara; 
     b) documentaţia descriptivă şi procesele verbale încheiate la şedinţele de negociere 
c) scrisoarea de garanţie de bună executie 
d) Anexe.... 

 
9.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
 
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 
prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.  
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare 
prezentat în propunerea tehnică. 
9.3 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură 
cu produsele achiziţionate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor. 

9.4 – Prestatorul se obligă să presteze catre achizitor, serviciile cuprinse in Anexa ......, 
parte integranta a acestui contract. 
Proiectul ce conţine Planul de frecvente (3 multiplex-uri) pentru teritoriul Romaniei va fi livrat 
in maxim 120 zile de la intrarea în efectivitate a prezentului contract in conformitate cu 
graficul de prestări servicii anexat (Anexa ......), in conditiile in care achizitorul furnizeaza la 
timp informatiile tehnice solicitate, referitoare la amplasamentele sale. 
9.5 - Prestatorul va furniza un set de documentatie în limba română pentru fiecare statie 
aparţinand Societatii Nationale de Radiocomunicatii SA in parte, precum si solutiile tehnice  
si masurile care trebuiesc luate pentru a indeplini conditiile impuse de realizarea celor 3 
multiplexere digitale in conformitate cu Proiectul DVB-T.. 
Lista statiilor TV ale Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii SA supuse evaluarii se afla in 
Anexa............ 
Termenul de livare a documentaţiei intocmite de Prestator este de maxim ................luni de 
la data finalizarii proiectului DVB-T, adica ................ luni de la start, in conditiile in care 
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achizitorul furnizeaza la timp informatiile solicitate. Prestarea serviciilor se va face in 
conformitate cu graficul de lucrări din Anexa .........., parte integranta la contract. 
Prestatorul se obligă să execute toate lucrările de proiectare, reproiectare sau orice alte 
lucrări impuse de autoritatea de reglemantare în vederea aprobării proiectelor ce fac 
obiectul prezentului contract, într-un termen ce nu poate depăşi ….. zile de la respingerea 
acestuia sau în termenul prevăzut în notificarea autorităţii respective sau orice alte termen 
prevăzut de lege. 

 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
 
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit art. 9, serviciile prestate în termenele 
convenite, conform Graficului de servicii. 
10.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către Prestator în termenul de 15 zile de la 
primirea în original a facturii , şi a procesului verbal de recepţie a serviciilor semnat de către 
persoana împuternicită a Achizitorului. Plata se va face prin ordin de plata in contul 
Prestatorului mentionat mai sus sau în alt cont indicat expres de catre Prestator. Obligaţia 
de plata se considera efectuata si Achizitorul liberat de obligatie in momentul debitarii 
contului sau. Plata se va face in lei, la cursul BNR din ziua facturarii. 
10.3 - Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la scadenta, Prestatorul 
are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, 
prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 24 
de ore. 
10.4 - Plata valorii contractului va fi efectuată în baza facturilor fiscale eliberate de catre 
prestator, nu mai devreme de 60 de zile după predarea primei faze a proiectului. 
10.5 –Sunt permise plăţi partiale după terminarea unei etape, factura fiind emisă în baza 
încheierii unui proves verbal de receptie a serviciului. 
10.6 – Achizitorul se obligă să predea toate informatiile referitoare la amplasamentele sale 
in termen de 5 zile de la semnarea contractului. 

 
11.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
 
11.1 - Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea 
necorespunzatoare a obligatiilor prevazute în contract, partile datoreaza daune-interese 
dupa cum urmeaza: 

a. în sarcina prestatorului, pentru întîrzierea prestării serviciilor specificate in 
contract sau pentru executarea necorespunzătoare, prestatorul datorează achizitorului 
penalităţi de ...........% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea serviciilor 
neexecutate, sau executate necorespunzător, până la îndeplinirea integrală a acestora 
şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 

b. în sarcina achizitorului, pentru fiecare zi de întîrziere a platii serviciilor sau 
bunurilor specificate in contract, achizitorul datoreaza prestatorului penalităţi de …..% 
din valoarea intarziată pentru fiecare zi, dar nu mai mult de ........% din acea valoare. 

11.2 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de 
daune-interese proportional cu prejudiciul generat si probat. 
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11.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare 
scrisă adresată Prestatorului cu …zile înainte, fără nici o compensaţie, dacă acesta din 
urmă dă faliment. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului. 
 
 

Clauze specifice 
 
12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
 
12.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în 
cuantum de ................. Euro, reprezentând 10% din preţul contractului contractului fără 
TVA, sub forma de scrisoare de garantie bancara valabila pe perioada de valabilitate a 
contractului. Scrisoarea se va constitui în termen de maxim .................zile de la semnarea 
contractului sub sanctiunea rezolutiunii de drept a contractului fără a mai fi necesară o 
notificare prealabilă şi intervenţia instanţei de judecată.  
12.2 – Contractul  produce efecte juridice numai după ce Prestatorul a facut dovada 
constituirii garanţiei de bună execuţie. 
12.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întarziere sau execută 
necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
prestatorul, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.    
12.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la 
data îndeplinirii de catre contractant a tuturor obligaţiilor asumate prin contract.   
12.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 
 
13. Alte resposabilităţi ale prestatorului 

 
13.1 - Prestatorul îşi asumă răspunderea pentru serviciile ce vor fi prestate în cadrul 
contractului şi asigură achizitorul că studiile, propunerile, soluţiile identificate vor fi în strictă 
concondanţă cu cerinţele tehnice ale tehnologiei în format digital şi cu frecvenţele alocate 
prin Planul de frecvenţă ITU Geneva 2006  (GE06)   care defineste utilizarea benzilor de 
frecvenţa III, respectiv IV/V pentru trasmisia terestră digitală şi  pentru servicii digitale T-DAB 
şi DVB-T. 
13.2 - In situaţia în care, vor apărea inadvertenţe între soluţia tehnică identificată şi cea 
oferită de Prestator si cerintele tehnice cerute de Planul de frecventa, prestatorul se 
angajează, pe cheltuiala proprie să remedieze aceste inadvertente, astfel încat, achizitorul, 
după derularea contractului, să poate presta servicii  de televiziune in format digital de tip  
DVB-T de tip HD . 
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14. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
 
14.1 - 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 îndeplinirii 
contractului. 
 
15. Confidenţialitatea 

 
15.1 - Clauzele prezentului contract, precum si informatiile furnizate de catre una din parti 
celeilalte pe parcursul derularii contractului sau la care oricare dintre parti are acces in mod 
accidental pe durata prezentului contract sunt considerate informatii confidentiale. 
Informatiile privind structura organizatorica a partilor, operatiunile, strategiile, produsele, 
drepturile de proprietate intelectuala, informatiile de marketing si vanzari, precum si orice 
alte informatii care, in cazul cunoasterii de catre concurenti, ar putea fi in detrimentul 
oricareia dintre parti, vor fi considerate de asemenea strict confidentiale. 
15.2 - Părţile se obligă să păstreze confidenţiale datele incluse în Contract, precum şi toate 
informaţiile legate de executarea Contractului, angajându-se să utilizeze aceste date şi/sau 
informaţii numai în scopul executării Contractului şi limitându-se numai la ceea ce este strict 
necesar. 
15.3 - Oricare parte contractanta este direct şi pe deplin responsabila pentru orice încălcare 
a confidenţialităţii chiar dacă această confidenţialitate se datorează unui angajat sau 
subcontractor. Partile trebuie să evalueze constant dacă există vreo situaţie sau posibilitatea 
apariţiei vreunei situaţii care poate afecta clauza de confidenţialitate. 
15.4 - Oricare dintre parti este exonerata de raspundere pentru dezvaluirea de informatii 
confidentiale in cazul in care: i) informatia era cunoscuta contractantului inainte de 
comunicarea ei de catre cealalta parte contractanta; ii) informatia era deja cunoscuta in mod 
public la momentul comunicarii ei de catre cocontractant; iii) partea contractanta are o 
obligatie legala de a dezvalui informatia. 
15.5 - În cazul unei divulgări neautorizate de informatii confidenţiale, partea in culpa are 
următoarele obligaţii: 
 a) să întreprinde acţiuni pentru a limita consecintele şi a preveni situaţii viitoare 
similare; 
 b) să informeze cealalta parte asupra incidentului, a motivelor şi acţiunilor întreprinse; 
15.6 - Prevederile prezentului capitol se aplică pe parcursul duratei Contractului, si 
suprevietuiesc contractului  un termen de 1(un) an după încetarea acestuia, indiferent de 
motivul încetării. 

 
16. Drepturi de proprietate intelectuală  
16.1. Documentaţiile, proeictele, schiţele întocmite de Prestator şi Predate Achzitorului în 
original şi/sau copie, devin, după plată, proprietatea Achzitorului. Acesta este singurul care 
poate dispune asupra folosirii acestora pentru obiectivele şi în scopul pentru care  au fost 
comandate şi elaborate. 
16.2. Prestatorul este singurul în drept să opereze sau să autorizeze modificări ale 
proiectului întocmit şi ale lucrărilor executate după acesta, până la data recepţiei finale la 
terminarea lucrărilor de către Achizitor. 
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16.3. Drepturile de autor şi proprietate intelectuală asupra concepţiei de ansamblu, 
rezolvărilor funcţionale, tehnice etc cuprinse în documentaţia predată Achizitorului, sau în 
studiile, planşele şi documentaţiile proprii, elaborate pe parcursul derulării contractului, se 
transferă , fără nici o pretenţie financiară, Achizitorului la momentul semnării procesului –
verbal de recepţie finală 
16.4. Prestatorul şi/sau coautorii săi de specialitate, vor păstra un exemplar din 
documentaţie numai pentru arhiva sa şi nu le va putea folosi, fără acordul prealabil scris al 
Achizitorului. 
   
17. Recepţie şi verificări  
 
17.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din documentaţia descriptivă, propunerea tehnică şi din 
procesele verbale de negociere.  
17.2 - Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris,  Prestatorului, identitatea 
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 
 
18. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
 
18.1 - (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la data de intrare in 
efectivitate 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 adauga la preţul                         
contractului. 
18.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de 
parţi, conform propunerii tehnice, 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 neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin 

încalcarea contractului de către prestator, 
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a 
oricărei faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi 
vor semna un act adiţional.  
18.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de 
prestare/termenele contractuale acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, 
achizitorului.  
18.4 - 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.  
 
19. Ajustarea preţului contractului 
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19.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarife 
declarate ferm în propunerea financiară, anexă la contract, neputând fi modificate pe toata 
durata de valabilitate a prezentului contract semnat de părţi. 
 
20. Amendamente  
 
20.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.  
 
21. Subcontractanţi 
 
21.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de a 
notifica Achizitorul şi de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 
condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
21.2 - (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 in anexe la contract. 
21.3 - (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. 
21.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi 
va fi notificată achizitorului. 
22.4 Prestatorul răspunde pentru sucontractorii săi în aceeaşi proporţie şi sub aceleaşi 
condiţii, ca şi pentru sine. 
 
22. Cesiunea  
 
22.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
22.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.  

23. Forta Majora 
 

23.1 - Partile nu vor fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau executarea 
necorespunzatoare, total sau partial a oricareia din obligatiile care le incumba in baza 
prezentului Contract, daca neexecutarea obligatiei respective a fost urmare a unui caz de 
forta majora, pe perioada in care indeplinirea obligatiilor respective este impiedicata de 
cazul de forta majora. 
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23.2 - Prin caz de forta majora se intelege acel eveniment si/sau imprejurare independenta 
de vointa partii care invoca forta majora, imprevizibila si de neinlaturat, produsa ulterior 
semnarii prezentului act, care impiedica sau intarzie total sau partial indeplinirea obligatiilor 
contractuale, cum ar fi calamitati naturale, incendiu, stare de razboi. Greva nu este 
considerata caz de forta majora. 

 
23.3 - Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in cel mult 48 
ore prin scrisoare recomandata sau fax, existenta si data de incepere a evenimentului sau 
imprejurarii considerate drept forta majora, trimitand totodata in termen de 3 zile acte 
doveditoare si un document confirmativ emis de Camera de Comert si Industrie a Romaniei 
prin care sa certifice realitatea si exactitatea faptelor, datelor si imprejurarilor cuprinse in 
notificarea mentionata. Aceeasi procedura si termene de notificare si confirmare sunt 
aplicabile si cu privire la incetarea situatiei de forta majora. 

 
23.4 - La primirea notificarii si confirmarii prevazute mai sus, ambele parti se vor consulta de 
indata si vor hotara asupra actiunilor si masurilor ce trebuie intreprinse in interesul ambelor 
parti, in scopul limitarii ori depasirii efectelor situatiei de forta majora. 

 
23.5 - Aparitia unui caz de forta majora nu va exonera partea care il invoca de obligatiile 
asumate inainte de aparitia fortei majore, inclusiv de obligatiile de a efectua, la datele 
scadente, plata sumelor datorate pentru serviciile prestate de cealalta parte anterior aparitiei 
fortei majore. 

 
24. Soluţionarea litigiilor 
 
24.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face 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 
legatură cu îndeplinirea contractului. 
24.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor negocieri, părţile nu reuşesc să rezolve 
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, 
de către instanţele judecatoreşti de la sediul Achizitorului.  
 
25. Limba care guvernează contractul 
 
25.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
26. Comunicări 
  

26.1 - Orice comunicare, permisiune, consimtamant, aprobare sau altele asemenea, ce 
vor fi trimise de catre o parte celeilalte parti, va avea forma scrisa si va fi considerata ca 
primita de catre cealalta parte daca: 

- a fost inmanata persoanei destinatare si aceasta a semnat de primire in cazul 
expedierii prin curier personal; 

- a fost primita de la posta confirmarea corespunzatoare de primire in cazul 
comunicarii prin scrisoare recomandata; 
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- daca s-a primit confirmarea corespunzatoare de catre faxul expeditorului in cazul 
comunicarii prin fax; 

- daca nu s-a primit notificarea de adresa inexistenta sau eroare in cazul 
comunicarii prin e-mail. 

 
27. Rezilierea si  incetarea contractului 

 
27.1 -  Prezentul  contract  inceteaza  de  plin  drept  daca  apare  una  din  situatiile: 

a) una  din  parti  este  declarata  in  incapacitate  de  plata  sau  este  declarata  in  
stare  de  faliment  si/sau  lichidare . Contractul  va  inceta  de  plin  drept  fara  
interventia instantei  de  judecata , fara  punere  in  intarziere  si  fara  vreo  alta  
formalitate  prealabila , la  data  pronuntarii  hotararii  judecatoresti  de  deschidere  a  
procedurii  de  reorganizare  judiciara  sau  faliment  

b) una  din  parti  cesioneaza  drepturile  si  obligatiile  prezentului  contract  unui  
tert  fara  a  avea  acordul  celeilalte  parti; Contractul  va  inceta  de  plin  drept  fara  
interventia  instantei  de  judecata , fara  punere  in  intarziere  si  fara  vreo  alta  
formalitate  prealabila , la  data  incheierii  contractului  de  cesiune ;  

c) prin  reziliere  in  cazul  neexecutarii  obligatiilor  contractuale ; rezilierea  va  fi  
notificata  partii  care  nu  si-a  executat  obligatiile in termen de 100 de zile ; 
contractul  va  inceta  de  plin  drept , fara  punere  in  intarziere , fara  interventia  
instantei  de  judecata  la  data  primirii  notificarii , prezentul  avind  caracterul  unui  
pact  comisoriu  de  gradul  IV.            

27.2. Incetarea  contractului  nu  anuleaza  obligatiile  financiare  si / sau  materiale  deja  
scadente  intre  parti .  
27.3. Rezilierea  sau  incetarea  valabilitatii  contractului  nu  inlatura  raspunderea  partii  
care  in  mod  culpabil  a  cauzat  incetarea  contractului. Partea  culpabila  va  suporta  
toate  pierderile , inclusiv  penalizarile , suferite  de  cealaltă  parte  din  cauza  încetării  
contractului. 

 
28. Legea aplicabilă contractului 
 
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

29. Prevederi finale 

29.1 - Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor 
parti. Acest document va imbraca forma unui Act Aditional ce va face parte integranta din 
prezentul Contract. 

 
Parţile au înteles să încheie azi ..............  prezentul contract în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte 
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