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ANUNŢ: 

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale şi 
particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire, 
indiferent care sunt condiţiile proprii de vânzare ale ofertantului. Ofertanţii au obligaţia de a 
analiza cu atenţie Documentaţia de Atribuire şi să pregătească oferta conform tuturor 
instrucţiunilor, formularelor, prevederilor contractuale şi specificaţiilor tehnice conţinute în 
această Documentaţie. Eşecul de a depune o ofertă care să conţină toate informaţiile cerute în 
termenul prevăzut va duce la respingerea ofertei. Nu se va ţine cont de nici o exprimare a unei 
rezerve în oferta cu privire la Documentaţia de Atribuire. Orice exprimare a unei astfel de 
rezerve poate duce la respingerea imediată a ofertei, fără a se efectua evaluarea acesteia. Nici un 
cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi rambursat. 
Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de 
rezultatul procedurii. 

 

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA „Computere birou, 
computere portabile, Imprimante şi trasatoare, Fotocopiatoare, Aparate de proiecţie, Echipament 
multimedia, Aparate de fotografiat, Echipament telefonic” necesare pentru implementarea 
activităţilor proiectului POSDRU ID „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în 
România” 

Achizitor: Confederaţia Sindicală Naţională Meridian 
Titlul proiectului POS DRU Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România 
Nr. Contractului de 
finanţare 

POSDRU/93/3.3/S/64204 

Calitatea achizitorului în 
cadrul proiectului 

Beneficiar 

 
 
1. INFORMAŢII GENERALE 
Formularele prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire trebuie completate în mod 
corespunzător. Formularele, declaraţiile şi certificatele prevăzute trebuie semnate şi ştampilate, dacă 
nu se specifică altfel, de persoanele sau instituţiile autorizate. 
 
1.1 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
Denumire: CONFEDERAŢIA SINDICALĂ NAŢIONALĂ MERIDIAN BUCUREŞTI 
Adresa: STR. D.I. MENDELEEV NR. 36-38, SECTOR 1 
Localitate: BUCUREŞTI Cod poştal: 010 366 Ţara: România 
Cod înregistrare fiscala: 7556055  
Telefon: 021 212.56.23 Fax: 021 212.56.23, 021 316.80.17 
Persoană de contact: Amalia Nistor  
E-mail: csnmeridian@csnmeridian.ro   
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.csnmeridian.ro  
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1.2. CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE 
 DATA ORA* LOCAŢIA 
Data de publicare a anunţului pe 
internet  

9.03.2011 
Nu este 
cazul 

www.csnmeridian.ro ,  
Cotidian media scris 

Data începerii procedurii 11.03.2011 Ora 09.00 Sediul achizitorului 
Termen limită de solicitare a 
clarificărilor din partea 
Ofertanţilor 

15.03.2011 Ora 10:00 Sediul achizitorului 

Termen limită de transmitere a 
clarificărilor de către achizitor 

18.03.2011 Ora 14:00 Sediul achizitorului 

Termen limită de depunere a 
ofertelor 

21.03.2011 Ora 09:00 Sediul achizitorului 

Data şedinţei de deschidere a 
ofertelor  

21.03.2011 Ora 10:00 Sediul achizitorului 

Data finalizării evaluării ofertelor 23.03.2011 Ora 16:00 Sediul achizitorului 
Informarea ofertanţilor cu privire 
la rezultatul procedurii de 
atribuire 

24.03.2011 Ora 17:00 
Comunicare prin fax la datele 

contact înscrise în 
documentaţia de participare 

Termen limită pentru depunerea 
contestaţiilor 

28.03.2011 Ora 12:00 Sediul achizitorului 

Termen limită pentru răspuns la 
contestaţii  31.03.2011 Ora 12:00 

Comunicare prin fax la datele 
contact înscrise în 

documentaţia de participare 
Semnarea contractului de achiziţie 01.04.2011 Ora 12:00 Sediul achizitorului 

* Toate orele se referă la ora României 
Potenţialii ofertanţi au obligaţia de a urmări site-ul www.csnmeridian.ro până la data de 
deschidere a ofertelor. 
 
1.3. INFORMAŢII ŞI CLARIFICĂRI 
Informaţii  şi/sau clarificări pot fi 
obţinute: 

� La FAX: 021 212.56.23 / 021 316.80.17 (între orele 8.00 
– 15.00 de luni până vineri); 
Solicitarea de clarificări va avea menţionat: 
� Numele proiectului,  
� Codul de referinţă al procedurii de selecţie pentru 
proiectul respectiv, 
� Numele persoanei/persoanelor de contact indicată în 
secţiunea 1.1 a Fişei de date şi în invitaţia de participare. 
� Numele ofertantului. 

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: conform punct 1.2. 
Solicitarile de clarificari se vor înainta urmând modelul din Formularul 12 – Solicitare de 
clarificări 
Toate clarificarile aferente proiectului vor fi  postate la adresa de internet  
www.csnmeridian.ro. 
Orice operator economic care încearcă să stabilească întâlniri individuale cu autoritatea 
contractantă/ autoritatea de implementare/ beneficiar în legătură cu acest proiect pe 
perioada procedurii de atribuirea contractului  poate fi exclus din procedură. 
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1.4. INSTITUŢIA RESPONSABILĂ PENTRU SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR 
Autoritatea Contractantă îşi oferă disponibilitatea de a rezolva eventualele obiecţiuni ale 
operatorului economic. 

 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI  
2.1. DESCRIERE 
2.1.1. Denumire contract: 
Titlu: „Contract de achiziţie Computere birou, computere portabile, Imprimante şi trasatoare, 
Fotocopiatoare, Aparate de proiecţie, Echipament multimedia, Aparate de fotografiat, 
Echipament telefonic” necesare pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU ID 
„Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România” 
2. 1.2. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
(a) Lucrări □  (b) Produse □ (c) Servicii □ 
Execuţie □ 
Proiectare şi execuţie □ 
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de autoritatea 
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 livrare: 
Bucureşti, Baia Mare, 
Braşov, Craiova, Focşani, 
Ploieşti, Suceava, 
Timişoara. 

Principalul loc de prestare: 
 

COD CPV: 30213300-8, 30213100-6, 30232100-5, 30121100-4, 38652100-1, 32322000-6, 
38651000-3, 32550000-3 
2.1.3. Procedura se finalizează prin:   Contract de achiziţie publică: □       
                      Încheierea unui acord-cadru: □ 
2.1.4. Durata contractului de achiziţie publică: 12 luni de la data semnării contractului de ambele 
părţi 
2.1.5. Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul) 
Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□  
nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul-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 □ 
Dacă DA, __________________________________________(se fac precizări suplimentare 
referitoare la modul de desfăşurare a reluării competiţiei între semnatarii unui acord-cadru) 
2.1.6. Divizare pe loturi: da □ nu □ 
Ofertele se depun pe:  un singur lot □  unul sau mai multe □  toate loturile □ 
Alte informaţii referitoare la loturi: Nu se aplică. 
2.1.7. Ofertele alternative sunt acceptate: da □  nu □ 
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2.2. DESCRIEREA CONTRACTULUI 
2.2.1 „Computere birou, computere portabile, Imprimante şi trasatoare, Fotocopiatoare, 
Aparate de proiecţie, Echipament multimedia, Aparate de fotografiat, Echipament telefonic”. 
Nu se acceptă oferte care nu sunt pe întreaga cantitate şi pentru toate tipurile de produse solicitate 
prin Caietul de sarcini. 
Serviciile /Produsele vor fi însoţite de toate /facilităţile /dotările /accesoriile necesare funcţionării 
lor chiar dacă prin caietul de sarcini s-a omis solicitarea lor explicită. 
2.2.2. Opţiuni (dacă există)                                                                     DA �       NU □ 
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:  
Opţiunea de suplimentare a cantităţii 
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a suplimenta sau diminua cantităţile prevăzute în 
contract cu 50 %, dar fără a depăşi 50 % din valoarea iniţială a contractului. 
Optiunea de prelungire a duratei contractului 
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a prelungi durata contractului şi/sau rezilia 
contractul, conform condiţiilor contractuale. 

 
2.3 CLAUZE SPECIFICE CONTRACTULUI 
1.1. Contract rezervat  
1.2. Clauze contractuale obligatorii  
- condiţia de prestare: la sediile beneficiarului 
(Bucureşti, Baia Mare, Braşov, Craiova, 
Focşani, Ploieşti, Suceava, Timişoara) 
respectând în totalitate ”Graficul de 
prestare” conform caietului de sarcini. 
 - termen de plată: 60 zile calendaristice de la 
data înregistrării facturii la beneficiar.  

       DA   �                                  NU �  
 
        DA  �                                   NU � 

 
2.4 VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI 
Pentru durata de 12 luni  205.500,00 RON 
Pentru opţiunea de suplimentare a cantităţilor / prelungire a contractului, în 
limita a 50% din valoarea contractului conf. OUG 34/2006, art. 252, lit. k) 

- 

Valoare totală estimată fără TVA 205.500,00 RON 
 

3. PROCEDURA DE ATRIBUIRE 
3.1. PROCEDURA DE ATRIBUIRE SELECTATA 
Procedura competitivă Conform Anexei 1 a Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU. 
3.2. LEGISLAŢIA APLICATĂ  
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� Anexa 1 a Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU. 
� http://www.fseromania.ro/images/downdocs/instr_26_2010_anexa1.pdf 
� O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în M.O. al 
României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
� H.G. nr. 925/19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006; 
� Legea nr. 337/ 17 iulie 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2006; 
� H.G. nr. 834/22.07.2009 de modificare a H.G. nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea Normelor 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 
34/2006. 
� Pentru situaţiile neacoperite de prezenta Documentaţie de Atribuire se aplică legislaţia în 
vigoare a României. 

 
4. PREZENTAREA OFERTEI  
4.1. Limba de 
redactare a ofertei 

Limba de redactare a ofertei este Limba Română. 
În cadrul ofertei, literatura tehnică aferentă produselor oferite poate fi şi 
în limba engleză (manualele de utilizare trebuie să fie în limba română). 

4.2. Moneda în care 
este exprimat preţul 
contractului 

LEI 

4.3. Perioada de 
valabilitate a ofertei 

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 zile. 
Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât aceasta va fi 
respinsă. 

4.4. Conţinutul 
propunerii tehnice 

Propunerea tehnică: va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt 
îndeplinite în totalitate cerinţele Caietului de sarcini. 
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor 
cerinţelor / obligaţiilor prevăzute în Caietul de sarcini (Formularul 11). 
Propunerea tehnică constă în: 
1. O descriere detaliată a bunurilor oferite în conformitate cu Caietul 
de Sarcini, incluzând toate documentele de suport  pentru fiecare articol, 
precum literatura tehnică. 
2. Produsele vor avea extensie service şi garanţie de minim 3 ani.  
3. Autorizaţie de livrare a produselor din partea 
PRODUCATORULUI pentru echipamentele indicate în caietul de 
sarcini. 
ATENTIE: Bunurile livrate trebuie să respecte fiecare cerinţă a 
specificaţiilor tehnice. 
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4.5. Conţinutul 
propunerii 
financiare 

Propunerea financiară va conţine: 
a) Formularul 3 (Formularul de Ofertă).  
b) OFERTA FINANCIARĂ (defalcarea pe preţuri unitare).  
���� Propunerea financiară va fi calculată în LEI. 
� Propunerea financiară trebuie să fie fermă şi conformă cu Caietul de 
sarcini. 
� Echivalentul în euro al valorii exprimate în lei a propunerii 
financiare este cel calculat de Banca Naţională a României la data de 
17.01.2011. 
� Plăţile se vor face în lei conform prevederilor legale în vigoare. Nici o 
plată nu va fi făcută pentru articolele pentru care nu s-a pus preţ unitar. 
Aceste articole vor fi acoperite de valoarea totală a ofertei financiare, 
livrarea acestora fiind obligatorie. 

4.6. Garanţia 
pentru participare 
 

Se solicită 

 Da   � 

 Nu   � 

Se solicită constituirea garanţiei de participare la procedura de achiziţie 
publică, în cuantum de ___________________.  
Perioada de valabilitate a garanţiei de participare: până la data de ______. 
Garanţia pentru participare este necesară pentru a proteja autoritatea 
contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător 
al ofertantului, pe întreaga perioadă derulată până la semnarea 
contractului de achiziţie publică şi până la constituirea garanţiei de bună 
execuţie a contractului. 
Modul de constituire a garanţiei de participare este prin scrisoare de 
garanţie (Formularul 4) emisă în condiţiile legii, de o societate bancară 
sau de o societate de asigurări, prezentată în original, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, sau ordin de plată în contul autorităţii 
contractante ________________________________. 
Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru 
participare vor fi respinse şi returnate nedeschise. 
Autoritatea contractanta are dreptul de a aresta şi de a încasa în nume 
propriu garanţia pentru participare, ofertantul pierzând suma constituită, 
atunci când acesta din urmă se află în oricare din următoarele situaţii: 
 a) revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
 b) fiind declarat câştigătorul procedurii, refuză să semneze 
contractul în termenul stabilit; 
 c) fiind declarat câştigătorul procedurii, nu constituie garanţia de 
bună execuţie a contractului; 
Garanţia pentru participare se va returna de către autoritatea contractantă 
numai după semnarea contractului de achiziţie publică . 
Ca excepţie, garanţia pentru participare constituită de operatorul 
economic a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se va returna 
de către autoritatea contractantă numai după semnarea contractului de 
achiziţie publică şi constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului.  
Notă: Restituirea garanţiei de participare se va face în baza cererii depuse 
în original, de către ofertant, la sediul autoritatii contractante , cu 
precizarea valorii de restituit, a contului şi băncii societăţii, precum şi a 
numărului şi denumirii procedurii. 
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4.7. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 
4.7.1. Condiţii 
generale 

Depunerea ofertei 
Oferta şi documentele care însoţesc oferta se va depune la sediul 
autorităţii contractante, direct sau prin poştă. 
Data limită pentru depunerea ofertei: 21.03.2011, ora 09.00, sediul 
central al CONFEDERAŢIEI SINDICALE NAŢIONALE 
MERIDIAN, Strada D.I. Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, Bucureşti, 
Etajul 1 – Secretariat. 
Ofertele trebuie depuse până la termenul limită specificat în Invitaţia de 
Participare: 
 prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (serviciu poştal) 
către Autoritatea contractantă; 
 SAU livrate personal la sediul Autorităţii contractante, pe baza unei 
Scrisori de înaintare - completată conform Formularului 1 - Scrisoare 
de înaintare semnată şi datată. 
Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele menţionate anterior sau la o 

altă adresă nu vor fi luate în considerare. 
Oferta va fi însoţită de următoarele documente:  
1) Scrisoarea de înaintare (Formularul 1); 
2) Scrisoarea de garanţie de participare (completată conform 
Formularului 4 – Scrisoare de garanţie) sau ordin de plată care trebuie 
anexat separat în plicul de ofertă. 
3) Împuternicire de participare la şedinţa de deschidere (Formularul 2 
– Împuternicire) împreună cu o copie după Cartea de Identitate a 
persoanei care reprezintă ofertantul; 
Numărul de participanţi din partea aceluiaşi ofertant nu poate fi mai 
mare de 2. 
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4.7.2. Mod efectiv de 
prezentare a ofertei 

Ofertantul trebuie să prezinte oferta într-un exemplar ORIGINAL şi  
3 COPII. 
Fiecare exemplar al ofertei va trebui să conţină: 
1. documente de calificare şi selecţie (punctul 5) şi documentele de la 
punctul 6. 
2. propunerea tehnică (punctul 4.4). 
3. propunerea financiară (punctul 4.5). 
Întreaga ofertă va fi: 
- semnată şi ştampilată pe fiecare pagină şi numerotată crescător de la 
prima până la ultima pagină. 
În eventualitatea unei neconcordanţe între original şi copii, va prevala 
originalul. În cazul unor neconcordanţe între varianta pe suport hârtie şi 
cea în format electronic, va prevala cea pe suport hârtie (original). 
Originalul şi copiile trebuie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi 
vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii 
autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract.  
 În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în 
acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate 
conform prevederilor legale. 
Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt 
valide doar dacă sunt vizate (ştampilate şi semnate la faţa locului) de 
către persoana /persoanele autorizată /autorizate să semneze oferta. 
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4.7.3. Sigilarea şi 
marcarea ofertei 

Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi fiecare copie în plicuri/pachete 
separate, marcând corespunzător plicurile/pachetele “ORIGINAL” şi 
“COPIE”. 
Plicurile/pachetele se vor introduce într-un colet exterior, închis 
corespunzător şi  netransparent. 
Pe coletul exterior se vor scrie următoarele informaţii:  
a) adresa unde trebuie depuse ofertele: CONFEDERAŢIA 
SINDICALĂ NAŢIONALĂ MERIDIAN cu sediul în Strada D.I. 
Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010 366, Etajul 
1 – Secretariat.  
b) Numele proiectului pentru care se depune oferta şi codul de referinţă 
al procedurii de selecţie pentru proiectul respectiv; 
c) Numele persoanei de contact indicată în secţiunea 1.1 a Fişei de date 
d) Cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a 
ofertelor: data 21.03.2011, ora 10.00”; 
e) Numele ofertantului. 
Separat de plicul cu ofertă, se vor depune documentele de înscriere 
la procedură, în original, în plic nesigilat. 
Autoritatea Contractantă nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul în 
care documentele de participare la licitaţie nu sunt intacte, sigilate sau 
plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus. 
Pentru a putea participa la procedură în calitate de spectatori, persoanele 
doritoare vor depune o cerere în acest sens, la sediul  organizatorului, 
până la data şi ora deschiderii ofertelor. 
Preşedintele comisiei are dreptul, să dispună evacuarea din sală a 
participanţilor, a însoţitorilor acestora sau a spectatorilor, care prin 
comportamentul lor împiedică buna desfăşurare a procedurii. 

4.7.4.  Modificarea şi 
retragerea ofertei 

Ofertanţii îşi pot modifica sau retrage ofertele prin transmiterea către 
autoritatea contactanta a unei înştiinţări scrise înainte de termenul 
limită de depunere a ofertelor. 

După termenul limită de depunere a ofertelor 
nu se poate modifica sau retrage nici o ofertă. 

Orice astfel de notificare de modificare sau retragere trebuie să fie 
elaborată şi depusă în conformitate cu cerinţele din prezenta Fişă de date.  
Pe plicul exterior (şi pe plicul interior, după caz), trebuie să se scrie 
'Modificare”/”Retragere”. 

4.7.5. Oferte întârziate Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a Autoritaţii 
Contractante decat cea stabilită în anunţul de participare ori care este 
primită de către Autoritatea Contractantă după expirarea datei limită 
pentru depunere se returnează nedeschisă. 

4.7.6. Costul asociat 
elaborării şi 
prezentării ofertei 

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii şi prezentării 
ofertei sale, precum şi documentelor care o însoţesc, iar Autoritatea 
Contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile 
respective. 
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4.7.7. Deschiderea 
ofertelor 

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 21.03.2011, ora 10:00, la 
sediul autorităţii contractante - CONFEDERAŢIA SINDICALĂ 
NAŢIONALĂ MERIDIAN cu sediul în Strada D.I. Mendeleev, nr. 
36-38, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010 366, Etajul 1 – Sala de 
Şedinţă. 

4.8. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL 
APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE  
4.8.1. Preţul cel mai scăzut         □ 
4.8.2. Cea mai avantajoasă ofertă economică  □ 

Factor de evaluare 
 

Pondere 
 

Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare. 
Algoritm de calcul 

1. Preţul ofertei fără TVA  Punctaj financiar = (pret minim X ponderea factorului 
de evaluare “preţul ofertei”/preţ ofertat, în care: 

- Pret minim este preţul cel mai scăzut din 
ofertele considerate admisibile şi conforme din 
punct de vedere tehnic 

- Preţ ofertă este preţul ofertei evaluate 
 
5. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  

Participarea la procedură 
Participarea la procedură este permisă tuturor operatorilor 
economici. 

5.1. SITUAŢIA PERSONALĂ A OFERTANTULUI 
ATENŢIE: Încadrarea în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 180, art.181 şi art. 
691 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, atrage 
excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va 
prezenta documentele şi formularele menţionate mai jos.  
În cazul în care persoana care semnează declaraţiile/formulare solicitate nu este reprezentantul 
legal al operatorului economic (lider, asociat, subcontractor), se va ataşa o împuternicire pentru 
acesta. 
Neprezentarea documentelor de calificare şi a specificaţiilor tehnice în conformitate cu 
solicitările cuprinse în caietul de sarcini şi cele enumerate mai jos, atrage după sine 
descalificarea ofertantului, fără să fie posibilă completarea ulterioară a respectivelor 
documente. 
 Cerinţe obligatorii: 
5.1.1. Declaraţie privind situaţia 
personală a operatorului 
economic 
Solicitat        � 

Operatorul economic (lider, asociat) trebuie să completeze 
Formularul 5. Ofertantul nu se încadrează în situaţiile 
enumerate la art. 180 şi 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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Nesolicitat     □ În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este 
stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor 
prevăzute mai sus (declaraţie privind situaţia personală a 
operatorului economic), sau respectivele documente nu 
vizează toate situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181, autoritatea 
contractantă acceptă o declaraţie pe propria răspundere sau, 
dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la 
declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată 
în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare 
sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest 
sens. 

5.1.2. Declaraţii privind calitatea 
de participant la procedura  
Solicitat       �  
Nesolicitat   □ 

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) trebuie 
sa completeze Formularul  6 – Declaraţie privind calitatea 
de participant la procedură. 

5.1.3. Documente constatatoare 
privind îndeplinirea cerinţelor de 
la punctul 5.1.1  
Solicitat       � 
Nesolicitat   □ 

1. Certificat constatator eliberat de Ministerul Justiţiei – 
Oficiul Registrului Comerţului sau echivalent din care să 
rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate 
/administratori sau copie legalizată. 
2. Copia legalizată a certificatului de înregistrare emis de 
Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Camera de Comerţ 
naţională sau teritorială – pentru persoane fizice / juridice 
române; 
3. Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de 
administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe 
raza căreia societatea îşi are sediul social privind plata 
obligaţiilor la bugetul de stat sau echivalent. Certificatul 
trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertelor sau copie 
legalizată. 
4. Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale, 
valabil la data deschiderii ofertelor sau copie legalizată. 

5.1.4. Fişa de informaţii 
generale, conform 
Formularului 7. 
 

Operatorul economic (lider, asociat) trebuie să completeze 
Formularul 7 – Fişa de informaţii generale.  
Fişa de informaţii generale trebuie să cuprindă şi declaraţia 
privind cifra medie anuală de afaceri pe ultimii trei ani (2008 - 
2010), în măsura în care informaţiile respective sunt 
disponibile. 
În cazul în care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a 
început activitatea comercială la o dată mai recentă termenului 
stabilit, acesta va completa Fişa de informaţii generale cu date 
despre cifra medie de afaceri corespunzătoare perioadei de la 
înfiinţare şi până în 2010. 
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ATENTIE: 
Toate certificatele/documentele formularele menţionate mai sus trebuie să fie prezentate în 
original sau copie conform cu originalul, dacă nu s-a specificat altfel, şi trebuie să fie valabile 
la data deschiderii ofertelor.  
În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, 
documentele vor fi transmise în limba de origine, însoţite de o traducere legalizată a acestora în 
limba română. 
Toate documentele vor avea, pe langă semnatură, menţionat în clar numele întreg al persoanei 
semnatare. 
A nu se folosi prescurtări. 
Documentele emise de autorităţile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.  
Documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate stablită de lege, nu vor fi 
emise cu mai mult de 60 de zile calculate până la data deschiderii ofertelor. 
Dacă există incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea contractantă 
are dreptul să solicite informaţii direct de la autorităţile competente. 
5.2. SITUAŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
Codiţii minime cumulative de calificare din punct de vedere al capacităţii finaciare a 
ofertanţilor: 
- să nu aibă debite restante la bugetul de stat al asigurărilor sociale şi bugetele locale; 
- activul net patrimonial POZITIV; 
- nivelul capitalurilor proprii să fie POZITIV şi să nu se situeze sub 50% din capitalul social; 
- contul de profit şi pierdere POZITIV pe fiecare dintre anii 2008-2009 şi semestrul I anul 2010; 
Pentru verificarea condiţiilor de calificare ofertanţii vor depune: 
- situaţiile financiare anuale pentru anii 2008 şi 2009, depuse la Direcţia Finanţelor Publice; 
- situaţiile financiare semestriale încheiate la 30.06.2010 depuse la Administraţia Finanţelor 
Publice; 
- balanţa de verificare încheiată la 31.12.2010. 
Toate documentele se vor depune în copie, semnate, ştampilate şi cu specificaţia conform cu 
originalul. 
5.3. CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI/SAU PROFESIONALĂ 
Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă sau o candidatură comună, atunci 
capacitatea tehnică şi/sau profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor 
tuturor membrilor asocierii. 
La evaluarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale nu se iau în considerare datele 
subcontractanţilor. 
Documentele emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în 
limba română. 
Dacă există incertitudini referitoare la capacitatea tehnică a unui operator economic, autoritatea 
contractantă poate solicita informaţii direct de la autorităţile competente. 
Valorile vor fi exprimate în EURO la cursul RON/EURO mediu comunicat de Banca Centrală 
Europeană pentru anul finalizării proiectului. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia altor 
monede decât EURO vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către Banca Centrală 
Europeană.  
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5.3.1. Lista principalelor livrari în ultimii 3 
ani 
Solicitat     � 
Nesolicitat  □ 
Formular nr. 8 - Declaraţie privind lista 
principalelor livrări  

Ofertantul (operator economic sau membrii 
asocierii de operatori economici împreună) 
trebuie să demonstreze experienţă în 
finalizarea, în ultimii 3 ani (calculaţi de la data 
limită de depunere a ofertei), a 1 - 3 contracte 
în domeniul furnizării de echipamente IT 
periferice (Formularul 8). 

5.4. STANDARDE DE ASIGURARE A CALITĂŢII 
5.4.1. Standarde de 
asigurare a calitatii 
Solicitat     � 
Nesolicitat  □ 

Ofertantul trebuie să 
aibă implementat un 
sistem de management 
al calităţii respectiv ISO 
9001 şi ISO 14001. 
În cazul unei asocieri, 
această condiţie trebuie 
îndeplinită de către toţi 
asociaţii. 

Se vor prezenta documente emise de organisme 
naţionale sau internaţionale acreditate care 
confirmă certificarea sistemului de 
management al calităţii pentru firmele 
ofertante, respectiv ISO 9001 şi ISO 14001. 
Documentele se prezintă în copii certificate 
pentru conformitatea cu originalul în termen de 
valabilitate la data deschiderii ofertelor. 

 
6. CONDIŢII SPECIFICE 
6.1. Informaţii 
privind 
subcontractanţi 
asociaţi 
Solicitat     � 
Nesolicitat  □ 

Documente care să susţină cerinţa:  
a) Lista cuprinzând asociaţii şi subcontractanţii (Formularul 9 
Declaraţie privind lista asociaţilor şi a subcontractanţilor), completată 
de liderul Asocierii indiferent dacă are sau nu subcontractanţi. În situaţia 
în care nu foloseşte subcontractanţi, ofertantul va face menţiunea „NU 
ESTE CAZUL” în tabelul inclus în formular. 
b) Acord sau o scrisoare preliminară de asociere - Oferta trebuie să 
cuprindă un acord sau o scrisoare preliminară de asociere în care să se 
menţioneze că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară 
pentru îndeplinirea contractului, că liderul asociaţiei este împuternicit să 
se oblige şi să primească instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este 
răspunzător în nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea 
contractului. Înţelegerea trebuie să stipuleze de asemenea că toţi asociaţii 
din Asociere sunt obligaţi să rămână în Asociaţie pe întreaga durată a 
contractului. 
c) Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociaţie la care 
participă mai mulţi operatori economici, va semna o declaraţie prin care 
se obligă ca în cazul în care oferta sa este declarată câştigătoare va 
legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat 
Autorităţii Contractante, înainte de data semnării contractului.  
d) Fiecare subcontractant va completa cu propriile date Formularul 6 
Declaraţie privind calitatea de participant la procedură şi 
Formularul 7- Informaţii generale (rubricile 1-11). 
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6.2. Declaraţie de 
acceptare a 
condiţiilor 
contractuale 
Solicitat      � 
Nesolicitat   □ 

Ofertantul va prezenta Formularul 10 – Declaraţie de însuşire a 
documentaţiei de atribuire şi  de acceptare a condiţiilor contractuale.  
 
In cazul unei asocieri, aceasta declaraţie va fi prezentată de către liderul 
asocierii. 

 
7. CRITERII DE ATRIBUIRE  
7.1. Criterii de atribuire Preţul cel mai mic.  
7.2. Evaluarea 
îndeplinirii criteriilor 
de calificare şi selecţie 

Se va face conform cerinţelor prezentei documentaţii de atribuire. 

7.3. Evaluarea 
propunerii tehnice 

Se va face conform cerinţelor minime din Caietul de sarcini şi a 
prezentei documentaţii de atribuire. 

7.4. Evaluarea 
propunerii financiare 

Orice erori aritmetice vor fi corectate potrivit legislaţiei în vigoare. 

7.5. Desemnarea ofertei 
câştigătoare 

Oferta care conţine cea mai scăzută propunere financiară (excluzând 
valoarea TVA), conform condiţiei de livrare (la sediul autorităţii 
contractante), dintre cele considerate admise din punct de vedere al 
criteriilor de calificare, cât şi din punct de vedere tehnic şi financiar, 
va fi desemnată oferta câştigătoare. 

7.6. Informare ofertanţi Autoritatea Contractantă va informa ofertanţii cu privire la rezultatul 
aplicării procedurii de atribuire. 
Înainte de încheierea contractului, ofertantul câştigător trebuie să 
prezinte contractele încheiate cu subcontractanţii şi/sau acordul de 
asociere legalizat (în cazul asocierii), garanţia de bună execuţie şi 
Fişa de identificare financiară. 

 
8. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
8.1. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
În condiţiile prevederilor Anexei 1 din cadrul Instrucţiunii 26 emisă de AMPOSDRU 
(http://www.fseromania.ro/images/downdocs/instr_26_2010_anexa1.pdf) şi a Art. 209 alin (1) din 
O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Contractantă îşi 
rezervă dreptul de a accepta sau respinge orice ofertă şi/sau să anuleze întreaga procedură de 
atribuire. Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a lansa un nou anunţ de participare.  
8.2. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 
Preţurile (în RON) vor fi ferme pe toată perioada de derulare a contractului 
8.3. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE 
Cuantumul garanţiei de bună execuţie: este de 10 % din valoare totală a contractului. 

 
9. SEMNAREA CONTRACTULUI 
Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul de achiziţie publică, numai după 
implinirea termenului prevăzut la art. 205 din OUG 34/2006 modificată şi completată, calculat 
începând de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. 
Anunţul de atribuire / rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică, va fi publicat la adresa de internet: www.csnmeridian.ro . 
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CERINŢE TEHNICE 

Conditii generale minime 
OBLIGATORII pentru 

toate ECHIPAMENTELE: 

Garanţia tuturor echipamentelor trebuie să fie de minim 3 ANI de zile 
Caracteristicile tehnice solicitate cât şi celelalte prevederi menţionate 
în tabelele de mai jos sunt minime şi obligatorii. 
Toate produsele oferite trebuie să fie însoţite de toate accesoriile 
necesare funcţionării lor (module hardware sau software) la parametrii 
ceruţi prin prezenta specificaţie tehnică, chiar dacă beneficiarul a omis 
solicitarea lor explicită. Oferta va fi completată de ofertant cu aceste 
accesorii cu explicarea rolului lor funcţional precum şi cu atenţionarea 
repercursiunilor neachiziţionării acestora. 

Service în perioada de 
garanţie 

Se va asigura în mod obligatoriu intervenţie în perioada de garanţie în 
maxim 8 ore de la anunţarea defectului prin telefon, mail sau fax 
pentru sediul central din Bucureşti, respectiv 24 ore pentru celelalte 
locaţii din ţară.  
Constatarea defectului se face la sediile autorităţii contractante în 
termen de maxim 2 ore,  remedierea defecţiunii se face fie la sediile 
autorităţii contractante fie la sediul furnizorului funcţie de natura 
defectului.  
Deplasarea la beneficiar, transportul echipamentului de la şi la 
beneficiar se face prin mijloacele proprii ale furnizorului şi pe 
cheltuiala acestuia.  
Se acceptă un sistem de preluare prin curier a echipamentului defect, 
doar dacă furnizorul îşi asigură costurile de transport şi riscurile ce 
decurg din această operaţiune. Înainte de a recurge la această variantă 
se anunţă telefonic şi se obţine acordul persoanei responsabile din 
partea beneficiarului. 
Pentru defecţiuni majore ale echipamentelor care necesită o durată de 
depanare mai îndelungată de 2-3 zile sau a lipsei din stoc a unei piese 
de schimb, prestatorul va asigura pe loc un echipament echivalent 
pentru desfăşurarea în continuare a activităţii. 

Service în perioada de 
postgaranţie 

Intervenţia rapidă pe toată durata de viaţă a produsului, cu piese de 
schimb contra cost, pe bază de comandă sau contract de Service. 
Obligatoriu se va specifica tariful orar la manoperă. 

 

1. CALCULATOR TIP1 ( 1 bucată ) 
Specificaţii 

unitate centrală 
Cerinte minimale 

Placa de bază 

North Bridge: Intel P45 Express Chipset, South Bridge: Intel ICH10R, FSB 1600  
/ 1333 / 1066 / 800 MHz, 4x1.5V socket DDR3 DIMM suportă până la 16 GB de 
memorie, arhitectura Dual channel, module de memorie DDR3 2200+ / 1333 / 
1066 / 800 MHz, Realtek ALC888 codec, High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-
canale, S/PDIF In/Out, CD In, BIOS: 2 x 8 Mbit flash, AWARD BIOS, Dual 
BIOS, PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b 

Procesor Core2 Duo, 3.06 GHz, bus 1066, s.775, 3MB, BOX 
Memorie DDR III 4GB, 1600 MHz, CL9, Dual Channel Kit, 2x 2GB, HyperX XMP 
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HDD 

2 x 1TB, Serial ATA3, 7200 rpm, 64MB, latenta medie 4.20 ms (nominal), Cycles 
min. 300.000,  Rată transfer buffer-disk 126 MB/s, Interfaţă SATA 6Gb/s, 
Operating Shock (read) 30G, 2ms, Non-operating Shock 300G, 2ms, Acoustic 
Seek Mode0 average 33dBA, Power Disipation Read/Write 6.8W, C&Black 

Reţea On board: 1 x RTL8111C chips (10/100/1000 Mbit) 

Cititor de card-
uri 

Card reader, intern, negru, 3.5", all-in-1, Interfaţă: 2.5", Porturi: 1 X USB 2.0, 
Carduri Suportate: MS/MS Duo/MS Pro, CFI/CFII/MD, SD/MMC/RS MMC, 
TF/Micro SD, XD, M2, Altele: Plug & Play Si Hot Swap 

Unitate optică 

DVD+/-RW 22x, SATA, RETAIL (feţe interschimbabile negru, bej, argintiu), 
Mod de scriere DVD-RW Restricted Overwrite (RW), Formate DVD Suportate: 
DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD-RAM, DVD+R DUAL, DVD-R 
DUAL 

Placă video 
Procesor video Radeon HD 4550, CPU 600 MHz, PCI-E, HyperMemory 512MB, 
64 bit, GDDR3, TV-Out, DVI-I, TwinView 

Carcasa 
Oţel, neagră, Front USB & Audio, ventilator 8cm, fără sursă, număr locaşe fixe 
externe: 4 x 5.25", număr locaşe fixe interne: 5 x 3.5", număr locaşe sloturi 
extensii: 7, Greutate (Kg): 4.6, Dimensiuni (WxHxD mm): 180x420x415 

Sursa 
450W, 12cm silent fan blue LED, 1xPCI (6 pin), 10dB/45C, ATX 2.2 12V, black 
matt colour 

Kit Tastatură & 
Mouse 

Kit Tastatură & Mouse, Wired, Optic, USB, negru, până la 3000 frame-uri/sec, 
31.5 points/mm, 508 mm/sec, durata de viaţă QWERTY Key Life 20,000,000 
acţionări/key, Multimedia Key Features Play/Pause, Volume +, Volume -, Mute, 
and Calculator, durata de viaţă Multimedia Key Life 30,000 actionari/key, viteza 
tastare 1000 caractere/minut, 3 butoane inclusiv scroll. 

Sloturi 1 x PCI Express x16, 4 x PCI Express x1, 2 x PCI 

Interfete 

6x SATA 3Gb/s, suporta SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, si RAID 10, SATA2 
(JMicron 368) chip: 1 x IDE ATA-133/100/66/33 si pana la 2x dispozitive IDE, 
iTE IT8718 chip: 1 x FDD controler, USB: Integrat in South Bridge, pana la 12 
USB 2.0/1.1 (8 pe panoul din spate, 4 x USB interne) 

Conectori interni 
I/O 

1 x 24-pin ATX, 1 x 4-pin ATX 12V, 1 x FDD, 1 x IDE, 6 x SATA 3Gb/s, 1 x 
CPU fan, 2 x system fan, 1 x power fan, 1 x front panel, 1 x front panel audio, 1 x 
CD In, 1 x S/PDIF In, 1 x S/PDIF Out, 2 x USB 2.0/1.1, 1 x parallel port, 1 x 
serial port, 1 x power LED, 1 x chassis intrusion 

Conectori panou 
spate 

1 x PS/2 mouse port, 1 x PS/2 keyboard/mouse port, 1 x optical S/PDIF Out 
connector, 1 x coaxial S/PDIF Out, 8 x USB 2.0/1.1, 1 x RJ-45, 6 x audio jacks 
(Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line) 

Altele 

Monitorizare H/W: System voltage detection, CPU/System temperature detection, 
CPU/System/Power fan speed detection, CPU overheating warning, 
CPU/System/Power fan fail warning, CPU/System fan speed control, Support: 
@BIOS, Q-Flash, Dual BIOS, Download Center, Xpress Install, Xpress 
Recovery2, EasyTune 6, Dynamic Energy Saver Advanced, Time Repair, Q-
Share, Ultra TPM 

Compatibil 
Suporta Windows2000/2003/XP/Vista/Windows7, CD/DVD Drivere + Utilitare 
Producator 

Specificatii 
monitor 

Cerinte minimale 

Tehnologie LCD TFT Wide 
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Diagonala 21.5” 
Rezolutie nativa 1920 x 1080 pixeli 
Luminozitate min 250 cd/mp 
Contrast 30000:1 
Timp de raspuns 5 ms 
Unghi vizibilitate min 1700 / 1600  

Intrari D-Sub 
Alte cerinte 
speciale 

Surface Treatment non-Glare, f-ENGINE, Intelligent Auto (Auto Resolution), 
sRGB, DDC/CI 

Standard 
Siguranta UL (cUL), SEMKO, EMC FCC-B, CE Power Saving EPA Energy Star 
5.0, Environment RoHS TCO 03 

Accesorii Power Cord, D-Sub Cable, Driver CD, Manual 
 

2. CALCULATOR TIP2 ( 2 bucăţi ) 
Specificaţii 

unitate centrală 
Cerinţe minimale 

Placa de bază 

North Bridge: Intel® G41 Express Chipset, South Bridge: Intel® ICH7, FSB 
1333/1066/800 MHz, 2 x 1.5V socket DDR3 DIMM suporta pana la 8 GB de 
memorie, arhitectura Dual channel, module de memorie DDR3 1066 / 800 MHz, 
Realtek ALC888B codec, High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-canale,S/PDIF 
In/Out, CD InLAN, BIOS: 2 x 8 Mbit flash, AWARD BIOS, DualBIOS™, PnP 
1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b 

Procesor Core2 Duo, 3.06 GHz, bus 1066, s.775, 3MB, BOX 
Memorie DDR II 4GB, 1066 MHz, CL5, Dual Channel Kit, 2x 2GB, Tall HS, HyperX 

HDD 
500 GB, Serial ATA3, 7200rpm, 32MB, Rata de transfer SATA 600 MB/S, 
C&Black 

Reţea On board: RTL8111D/E chip (10/100/1000 Mbit) 

Cititor de card-
uri 

Card reader, intern, negru, 3.5", all-in-1, Interfata: 2.5", Porturi: 1 X USB 2.0, 
Carduri Suportate: MS/MS Duo/MS Pro, CFI/CFII/MD, SD/MMC/RS MMC, 
TF/Micro SD, XD, M2, Altele: Plug & Play Si Hot Swap 

Unitate optica 

DVD+/-RW 22x, SATA, RETAIL (fete interschimbabile negru, bej, argintiu), 
Mod de scriere DVD-RW Restricted Overwrite (RW), Formate DVD Suportate: 
DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD-RAM, DVD+R DUAL, DVD-R 
DUAL 

Video onboard 1 x D-Sub port 

Carcasa 
Otel, neagra, Front USB & Audio, ventilator 8cm, fara sursa, numar locase fixe 
externe: 4 x 5.25", numar locase fixe interne: 5 x 3.5", numar locase sloturi 
extensii: 7, Greutate (Kg): 4.6, Dimensiuni (WxHxD mm): 180x420x415 

Sursa 
450W, 12cm silent fan blue LED, 1xPCI (6 pin), 10dB/45C, ATX 2.2 12V, black 
matt colour 

Kit Tastatura & 
Mouse 

Kit Tastatura & Mouse, Wired, Optic, USB, negru, pana la 3000 frame-uri/sec, 
31.5 points/mm, 508 mm/sec, durata de viata QWERTY Key Life 20,000,000 
actionari/key, Multimedia Key: Play/Pause, Volume +, Volume -, Mute, si 
Calculator, durata de viata Multimedia Key Life 30,000 actionari/key, viteza 
tastare 1000 caractere/minut, 3 butoane inclusiv scroll. 
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Sloturi 1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1, 2 x PCI 

Interfete 
1 x IDE ATA-100/66/33 si pana la 2x dispositive IDE conectate, 4 x SATA 
3Gb/s,  iTE IT8718 chip: 1 x FDD controler, USB: pana la 8x USB 2.0/1.1 (4 pe 
panoul din spate, 4x USB interne) 

Conectori interni 
I/O 

1 x 24-pin ATX main power, 1 x 4-pin ATX 12V power, 1 x FDD, 1 x IDE, 4 x 
SATA 3Gb/s, 1 x CPU fan, 1 x system fan, 1 x front panel, 1 x front panel audio,    
1 x CD In, 1 x S/PDIF In/Out,  2 x USB 2.0/1.1, 1 x serial port, 1 x clearing 
CMOS jumper 

Conectori panou 
spate 

1 x PS/2 keyboard port, 1 x PS/2 mouse port, 1 x parallel port, 1 x serial port, 1 x 
D-Sub port, 4 x USB 2.0/1.1 ports, 1 x RJ-45 port, 3 x audio jacks (Line In/Line 
Out/Microphone) 

Altele 

Monitorizare H/W: System voltage detection, CPU/System temperature detection,    
CPU/System fan speed detection, CPU overheating warning, CPU/System fan fail 
warning, CPU fan speed control, Support: @BIOS, Q-Flash, Xpress BIOS 
Rescue, Download Center, Xpress Install, Xpress Recovery2, EasyTune, Easy 
Energy Saver, Time Repair,Q-Share 

Compatibil 
Suporta Windows2000/2003/XP/Vista/Windows7, CD/DVD Drivere + Utilitare 
Producator 

Specificaţii 
monitor 

Cerinţe minimale 

Tehnologie LCD TFT Wide 
Diagonala 21.5” 
Rezolutie nativa 1920 x 1080 pixeli 
Luminozitate min 250 cd/mp 
Contrast 30000:1 
Timp de raspuns 5 ms 
Unghi vizibilitate min 1700 / 1600  

Intrari D-Sub 
Alte cerinte 
speciale 

Surface Treatment non-Glare, f-ENGINE, Intelligent Auto (Auto Resolution), 
sRGB, DDC/CI 

Standard 
Siguranta UL (cUL), SEMKO, EMC FCC-B, CE Power Saving EPA Energy Star 
5.0, Environment RoHS TCO 03 

Accesorii Power Cord, D-Sub Cable, Driver CD, Manual 
 

3. LAPTOP TIP1 ( 3 bucăţi ) 
Specificaţii Cerinţe minimale 

Sistem de Operare Genuine Windows® 7 Starter 
Display 10.1" LED Backlight/ Resistive Touch Panel (1024x600) 
CPU & Chipset Intel® Atom™ N450  
Memorie 2GB DDR2, Memory door for upgrade (Up to 2GB) 
Retea Wireless si Date 802.11b/g/n @2.4GHz, Bluetooth2.1 + EDR 
Capacitate Stocare 160GB HDD 
Camera 0.3M Pixels  
Audio Hi-Definition Audio CODEC, Stereo Speakers, High Quality Mic 
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Input / Output 

1 x VGA Port (D-sub 15-pin pentru monitor extern), 3 x USB 2.0, 1 x LAN 
RJ-45 
2 x Audio Jack (Head Phone / Mic-in), Card Reader: MMC/SD suporta 
SDHC capacitate pana la 32GB SDXC, in mod High Speed (HS), respectiv 
Default Speed (DS) capacitatea maxima pana la 2TB 

Baterie Mentinere energie 6.5 ore, Putere 35Wh, Slim si Eco-friendly Li-polymer 
Weight < 1.5 Kg  
Culoare White, Black  

Mouse 
Mini receiver Wireless, Laser, USB, Mac/Win, negru, 4 butoane, scroll 
metalic, model ARC, baterie/acumulator inclus 

Specificaţii husă  
Tip accesoriu Husa notebook 10.2" 
Material Neoprene Sleeves 
Culoare Chocolate/Tourmaline 
Compatibilitate 10.2 Inch, 10.1 Inch, 10 Inch 
 

4. LAPTOP TIP2 ( 6 bucăţi ) 
Specificaţii Cerinţe minimale 

CPU Dual Core, 2000 MHz, Cache: 3072 KB, tehnologie 32 Nm 
Display 15.6”, True life, LCD LED, 1366x768 
Memorie 2GB, DDR3, Frecventa 1333MHz, suporta maxim pana la 8GB 
Capacitate stocare 250GB, SATA, 5400rpm 
Camera 1.3MP integrate 
Audio 2x speaker interne, putere 4W, Tehnologie SRS Premium Sound 
Input / Output 1xVGA, 1xHDMI, 1xeSATA, 1xIn Audio, 1xRJ-45, 1xMic, 3xUSB 2.0 
Optical drive DVD+/-RW Drive, 8x 
Bluetooth Da, Bluetooth 365 Card 
Network LAN 10/100, Wireless 1501 (802.11 G/N) 
Video card Memorie dedicate 512MB, HD mobility 
Baterie Primara 6-cell, 48W/HR, LI-ION 
Adaptor Alimentator 90W AC 
Altele Tastatura numerica 
Culoare Mars Black 
Sistem de operare Free DOS 
Greutate max 3 Kg 

Mouse 
Mini receiver Wireless, Laser, USB, Mac/Win, negru, 4 butoane, scroll 
metalic, model ARC, baterie/acumulator inclus. 

Specificaţii geantă Cerinţe minimale 
Tip accesoriu Geantă notebook Case Logic 
Material Nylon 
Culoare Negru si Gri 
Compatibilitate maxima 16 inch 
Altele Slim 
Dimensiuni DxHxW: 77x370x435 mm 
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Compatibilitate 
15.5 Inch, 15.6 Inch,15.3 Inch, 15.7 Inch, 15.4 Inch, 15.2 Inch, 15.9 Inch, 
15 Inch, 16 Inch, 15.1 Inch, 15.8 Inch 

 

5. IMPRIMANTĂ MFC LASER COLOR A4 ( 9 bucăţi ) 
Specificaţii  Cerinţe minimale 

Tehnologie laser color  
Format A4 
Procesor minim 120 Mhz 
Timp de tiparire a primei pagini color maxim 22 sec. 
Timp de tiparire a primei pagini alb-negru maxim 12 sec. 
Memorie totala echipament minim 128 MB 
Volum maxim de tiparire lunar 35,000 pagini 
Conectivitate 10/100 BaseTX Ethernet, USB 2.0 
Copiere   
Rezolutie 600x600 
Zoom  25% la 200% in pasi de 1% 

Functii 
Clonare, poster, colationare, copiere carduri de identitate, 
posibilitate reglare luminozitate 

Tehnologie laser color  
Format A4 
Procesor minim 120 Mhz 
Timp de tiparire a primei pagini color maxim 22 sec. 
Timp de tiparire a primei pagini alb-negru maxim 12 sec. 
Memorie totala echipament minim 128 MB 
Volum maxim de tiparire lunar 35,000 pagini 
Conectivitate 10/100 BaseTX Ethernet, USB 2.0 
Imprimare   
Viteza de imprimare alb-negru  A4 minim 20 ppm 
Viteza de imprimare color A4 minim 5 ppm 
Rezolutie imprimare 1200 x 600 dpi 

Productivitate 
N-up, imprimare manuală faţă-verso, imprimare tip 
brosura, filigran, imprimare poster, colationare, optional 
duplex automat 

Scanare   
Mod scanare Color, alb-negru 
Rezolutie 600x600 dpi, 4800x4800 dpi emulata 

Functii scanare 
Scan catre folder, Scan catre FTP/SMB, Scan catre 
email, Scan catre USB 

Drivere  TWAIN,WIA 
Formate de scanare PDF, TIFF, JPEG 
Fax   
Viteza de transmisie minim 33.6 Kbps 
Memorie 6 MB 
Apelare rapida minim 200 numere 
Apelare grupuri minim 20 grupuri 
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Administrare   
Alimentator documente originale minim 30 coli 
Alimentare cu hartie standard minim o tava de alimentare de 200 coli 
Greutatea  hartiei min 60 gsm- max 205 gsm 
Capacitate iesire hartie 100 coli 

Tipuri de hartie acceptata 
hartie normala, hartie lucioasă, carţi de vizita, plicuri, 
etichete, carduri 

Compatibilitate 
Suporta Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, Windows 
Server 2003 sau mai nou, CD/DVD Drivere + Software 
Producator 

Condiţie obligatorie Autorizare din partea producătorului de echipament. 
 

6. COPIATOR LASER ALB-NEGRU ( 8 bucăţi ) 
Specificaţii  Cerinţe minimale 

Tehnologie laser monocrom 
Viteza de imprimare 20 pag/min A4, 10 pag/min A3 
Timp de copiere prima pagina maxim 7.5 sec 
Ecran de interfata cu utilizatorul In limba romana si engleza 
Memorie echip 128 MB 
Copiere/imprimare duplex duplex automat (copiere, imprimare) 
Volum lunar  20000 pagini 
Volum lunar recomandat 5.000 pagini 
Imprimare  
Rezolutie minim 600x600 dpi 
Limbaj de descriere a paginii PCL 
Interfete 10/100 Ethernet, USB 2.0 

Functii imprimare 
Pagini cu dimensiuni variabile, filigran, imprimare tip poster, N-up, 
mod economic pentru toner 

Timp de imprimare a primei 
pagini 

Maxim 12 sec. 

Copiere  
Rezolutie 600x600 dpi 

Functii copiere 
Micsorare/marire, N-up, copiere carduri de identitate, dimensionare 
automata la formatul paginii 

Scanare  
Rezolutie optica 600x600 dpi 
Destinatii de scanare Scan catre mailbox 
Formate fisiere TIFF, BMP, PDF 
Alimentare/ Iesire Hartie  
Tipuri acceptate hartie, transparente, hartie reciclata, etichete 
Tavi de alimentare minim o tava frontala, capacitate minima 750 coli 
Alimentator automat de 
documente 

fata-verso automat, cu capacitate de minim 50 coli 

Tava manuala de alimentare capacitate minima: 50 coli 
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Greutate hartie 
60-90 gpm din cel putin o tava frontala 
60-110 gpm din tava manuala 

Stand mobil 
Administrare echipament  
Contorizare Contorizare copiere – controleaza accesul si tine evidenta utilizarii 

Compatibilitate 
Suporta Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, Windows Server 
2003 or newer, CD/DVD Drivere + Software Producator 

Conditie obligatorie Autorizare din partea producatorului de echipament. 
 

7. VIDEOPROIECTOR SI ECRAN PROIECTIE ( 8 bucati ) 
Specificatii videoproiector Cerinte minimale 

Panel 3 x 0.63” TFT Polysilicon (4:3) 
Lamp 225WUHP, acces usor lampa 
Stralucire ANSI lumeni 3000 
Durata de viata lampa 2500h (Mod Economic), 2000h (Mod Normal) 
Zgomot ventilator 29dBA (Mod Economic), 34dBA (Mod Normal) 
Lentile Standard F=1.65-2.33, f=15.47-24.53mm 
Throw Distance Ratio 1.18-1.91:1 
Throw Distance 0.69-7.23m 
Contrast 500:1 
Rezolutie in pixeli 786,432 (1024 x 768), rezolutie XGA 
Dimensiune imagine min–max 
(diagonala) 

40”-300” 

Uniformity 85% 
Latimea de banda/Frecventa 140MHz, Orizontal 15kHz-100kHz, Vertical 50Hz-100Hz 
Sistem NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N 

Conectari 

Intrare 1: 1 x Dsub15 (RGB, Component, Scart RGB), Intrare 2: 1 
x Dsub15 (Switchable), Intrare 3: 1 x RCA (Composite Video), 
Intrare 4: 1 x Mini DIN 4PIN (S-Video), Audio input: 2 x RCA, 
Audio Input: 1 x Mini Jack, Control: 1 x RJ45 (Wired LAN), 
Control: 1 x Dsub9 (RS232) 

Corectare Keystone Vertical ±30° 
Semnale HDTV 575p / 720p / 1080i 
Compatibilitate computer UXGA,WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC 
Zoom/Focalizare 1.2x / Manual 
Putere consumata/Tensiune 
alimentare 

225W (mod Economic), 287W (mod Normal), 3.2W (Mod 
Standby) 

Dimensiuni (Wx H x D) microportabil 
Greutate < 3kg 

Accesorii incluse 
Quick Reference Guide, Manual Utilizator (CD ROM), Cablu 
(Dsub15-Dsub15), Cablu alimentare, telecomanda, Soft PJ 
Network Manager (CD ROM) 

Accesorii optionale 
POA-CA-COMPVGA (Cablu Component- Dsub15), POA-CA-
SCART (Cablu Scart-Dsub15) 



 

 

26 

 

Altele 
Geanta, Trepied, Pin - cod de securitate, 1.6x Short Throw Lens, 
Auto configurare 

Conditie obligatorie Autorizare din partea producatorului de echipament. 
Specificatii Ecran Cerinte minimale 

Tip Ecran cu trepied gama profesionala 
Latime (cm) 178 
Inaltime (cm) 178 
Suprafata de proiectie Matte white cu unghi larg de vizualizare 
Format 1:1 

Altele 
Usor de instalat, bordura neagra pe laterale 2,5 cm pentru contrast 
ridicat, intaritor de culoare neagra pe spate, sistem de blocare 
automat pentru ajustarea pe inaltime, sturdy case. 

Dispozitiv indicator pentru 
prezentare 

Laser Point 

 

8. TABLA INTERACTIVA ( 1 bucată ) 
Specificaţii Cerinţe minimale 

Tip Tabla interactiva cu proiectie din fata 
Diagonala (cm) 162 
Rezolutie Rezolutie touch 4000x4000 

Facilitati 

Conectare (prin port USB) la orice computer, ce poate rula platforme variate 
(WINDOWS, UNIX, MAC etc) acesta la randul lui sa fie cuplat la un 
videoproiector a carui proiectie se pozitioneaza pe tabla. Prin intermediul suprafetei 
senzitive de pe tabla orice aplicatie aflata pe calculator sa poata fi activata si 
controlata in totalitate prin simpla atingere a tablei. Prin intermediul setului de 
markere incluse, se pot realiza adnotari, observatii sau completari, chiar pe 
documentul accesat. Posibilitate ca rezultatul sa fie salvat, tiparit sau trimis prin e-
mail. Functia de mouse sa se realizeze prin simpla atingere cu degetul a elementelor 
de pe tabla. 

Software 

Disponibil in limba romana, scriere si salvare notite in aplicatii precum Word, 
Excel, PowerPoint, Corel Draw, Autocad. Sa includa o galerie de clipart-uri 
specifice curiculei scolare. Introducere text cu ajutorul tastaturii virtuale. 
Posibilitate inregistrare prezentari. Convertire scris de mana in scris electronic. 
Licenta gratuita pentru un numar nelimitat de utilizatori. 

Montare Perete sau pe stand mobil 
Accesorii 
incluse 

Set 4 markere si burete care nu necesita baterii sau alte consumabile, cablu USB 5 
m, kit montare pe perete 

Accesorii 
optionale 

Stand mobil, sistem audio USB, conexiune wireless, modul System On, cablu activ 
de expansiune USB - USB-XT, Modul GoWire - USB-GW, sistem radio bluetooth 
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9. SET ECHIPAMENT FOTO-VIDEO ( 8 bucati ) 
Specificatii Camera 

VIDEO 
Cerinte minimale 

Sensor imagine 1/4.1" MOS 
Pixeli totali 3.32 megapixeli 
Motion Image 2.11 megapixeli [16:9] 
Still Image 2.28 megapixels [3:2] / 2.11 megapixels [16:9] / 2.32 megapixels [4:3] 
F Value F1.8(WIDE)/3.3(TELE) 
Zoom optic 25x 
Zoom inteligent 35x 
Zoom digital 60x / 1500x (maximum value of zoom magnification) 
Focal Length 3.02-75.5mm 
35mm Film camera 
Equivalent 

35.7-893mm (16:9) [Motion Image] / 35.7-893mm (3:2), 35.7-893mm 
(16:9), 36.0-900mm (4:3) [Still Image] 

Iluminare standard 1400 lx 
Iluminare minima 4.0 lx (1/25 low light scene mode) / 1 lx (color night view) 
Image Stabilizer POWER O.I.S. [stabilizator optic imagine] 
Focus Auto / Manual 
White Balance Auto / Indoor1 / Indoor2 / Sunny / Cloudy / White set 

Motion Image 
[50i] Auto Slow Shutter ON : 1/25-1/8000 , video flash: 1/25-1/500 / [50i] 
Auto Slow Shutter OFF : 1/50-1/8000, video flash: 1/50-1/500 

Still Image 1/2-1/2000, video flash: 1/2-1/500 
Iris Auto / Manual 
Compensare Backlight Da 
Monitor (LCD) 2.7 Wide LCD ( 230,400 dots) 
Format inregistrare JPEG 
Inregistrare simultana 4.5 megapixeli (2816 x 1584), 2.1 megapixeli (1920x1080) [16:9] 

Format Poza 

5.0 megapixeli (2592 x 1944), 1.9 megapixeli (1600 x 1200),  
0.3 megapixeli (640 x 480) [4:3] / 4.8 megapixeli (2688 x 1792),  
1.9 megapixeli (1680 x 1120) [3:2] / 4.5 megapixeli (2816 x 1584),  
2.1 megapixeli (1920 x 1080) [16:9] 

Creare poza din format 
video 

2.1 megapixeli (1920 x 1080) [16:9] 

Flash Da 
DPOF Max. 999 imagini 
Inregistrare Audio Dolby Digital (2ch) 
Semnal 1080 / 50i 
Format inregistrare MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD standard compliant) 

Mod inregistrare 
HA (17Mbps / VBR), (1920 x 1080) / HG (13Mbps / VBR), (1920 x 1080) 
/ HX (9Mbps / VBR), (1920 x 1080) / HE (5Mbps / VBR), (1920 x 1080) 

Mod redare 
HA (17Mbps / VBR), (1920 x 1080) / HG (13Mbps / VBR), (1920 x 1080) 
/ HX (9Mbps / VBR), (1920 x 1080) / HE (5Mbps / VBR), (1920 x 1080) 

Microfon 2ch Stereo, Zoom Microfon 
Speaker Tip dinamic 
Indicator timp ramas Da 
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Interfete 
HDMI (mini), USB 2.0 Hi-Speed, AV multi, Power Supply (Battery / AC 
Adapter) DC3.6V / 5.0V 

Media HDD 80GB + 4GB SD/SDHC/SDXC card de memorie 
LED lumina video Da 

Accesorii standard 
Geanta, Trepied, Alimentator AC, Cablu AC, DC Cable, Pachet 
acumulator reincarcabil min. 1790 mAh / Lithium-Ion, Cablu multi AV, 
Cablu USB, Include Soft scriere HD 

Conditie obligatorie Autorizare din partea producatorului de echipament. 
Specificatii Camera 

FOTO 
Cerinte minimale 

Tip camera Cameră cu obiective digitale interschimbabile 
Medii de înregistrare 4GB - Card de memorie SD sau SDHC sau SDXC 
Dimensiune senzor 
imagine 

17,3 x 13,0 mm (Aspect 4:3 ) 

Montant obiectiv Montare Micro Four Thirds 
Tip senzor Senzor Live MOS 
Total pixeli 13,1 Megapixeli 
Pixeli efectivi camera 12,1 Megapixeli 
Filtru color Filtru primar de culoare 
Sistem de reducere a 
prafului 

Filtru Supersonic wave 

Înregistrate format fişier 
Imagini statice: JPEG (DCF, Exif 2.21), RAW, compatibil DPOF / Imagini 
statice cu sunet: JPEG (DCF, Exif 2.21) + QuickTime / Imagine în 
mişcare: QuickTime Motion JPEG 

Aspect ratio 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 
Calitate imagine RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard 
Spaţiu cromatic sRGB, Adobe RGB 

Imagine lină 

[4:3] 4000x 3000(L), 2816x 2112(M), 2048x 1536(S) / [3:2] 4000x 
2672(L), 2816x 1880(M), 2048x 1360(S) / [16:9] 4000x 2248(L), 2816x 
1584(M), 1920x 1080(S) / [1:1] 2992x 2992(L), 2112x 2112(M), 1504x 
1504(S) 

Imagine în mişcare 
(Motion JPEG) 

[4:3] VGA: 640 x 480, 30fps / QVGA: 320 x 240, 30fps / [16:9] WVGA: 
848 x 480, 30fps / [HD] 1280 x 720, 30fps 

Tip VIEWFINDER Live View Finder (202.000 puncte echivalent) 
Recunoaştere faţă Aprox. 100% 

Mărire 
Aprox. 1,04x / 0,52x (35mm echivalent cameră) cu obiectiv de 50mm la 
infinit; -1, 0 m-1 

Punct de perpectivă Aprox. 17,5mm de la lentila ocularului 
Ajustare dioptrie -4.0 ~ +4.0 m-1 
Tip focalizare Sistem Contrast AF 
Mod focalizare AFS/AFC/MF 
Mod AF Face detection / AF Tracking / 23-area-focusing / 1-area-focusing 
Gamă detectiv AF EV 0-18 (obiectiv F3.5 , ISO 100) 
AF assist lamp Da 
Blocare AF Buton AF/AE LOCK sau Buton Obturator apasat jumatate în Mod AFS. 
Altele Pre AF (Quick AF/Continuous AF), Touch MF Assist (5x, 10x) 
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Sistem măsurare 
luminozitate 

Sistem cu 144-zone şi sezizare multi-pattern 

Mod măsurare 
luminozitate 

Mod Inteligent în zone Multiple/Focalizare pe Zona Centrală / Spot 

Gamă măsurare EV 0-18 (F2.0 lens, ISO 100) 
Mod expunere Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual 
Sensibilitate ISO 
(Sensibilitate ieşire 
standart) 

Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / Inteligent ISO 

Compensare expunere Pas 1/3EV ±3EV 
AE lock AF/AE LOCK buton sau buton Shutter apasat jumatate 
AE bracket 3,5,7 cadre, în paşi de 1/3 sau 2/3 EV, ±2 EV 

Balans alb 
Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Halogen / Flash / White Set 1,2 / Setare 
Color temperature 

Ajustare balans alb Cu tendinţă albastru/chihlimbar, cu tendinţă magenta/verde 
Setarea temperaturii de 
culoare 

2500-10000K în 100K 

Reglaj manual balans 
alb 

3 expuneri în axa albastru/chihlimbar sau axa magenta verde 

Tip sstem declansator Diafragmă Focal-plane 
Viteză declanşare Imagini statice: 1/4000 ~ 60 şi Bulb (până la aprox. 4minute) 
Auto temporizare 2sec / 10sec / 10sec, 3 imagini 
Telecomandă Telecomandă cu funcţie "Bulb" prin DMW-RSL1 (Opţional) 

Fotografie mod Scenă 

Portrait (Normal / Soft Skin / Outdoor / Indoor / Creative) / Scenery 
(Normal / Nature / Architecture / Creative) / Sports (Normal / Outdoor / 
Indoor / Creative) / Close-up (Flower/Food/Objects/Creative) / Night 
Portrait (Night Portrait/Night Scenery / Illuminations / Creative) / SCN 
(Sunset/Party/Baby 1,2/Pet/Peripheral Defocus) 

Mod film SCN 

Portrait (Normal/Soft Skin/Outdoor/Indoor/Creative) / Scenery (Normal / 
Nature / Architecture/Creative) / Sports (Normal/Outdoor/Indoor/Creative) 
/ Close-up (Flower / Food/Objects/Creative) / Low-light / SCN 
(Sunset/Party/Portrait) / (Activat prin selectarea modului Imagini statice 
SCN, apoi apăsând butonul Imagini în mişcare. Modul de Imagini statice 
SCN, fără corespondent în Mod Film SCN este înregistrat în mod normal 
sau alte moduri asociate) 

Viteză de redare a 
imaginilor în rafală 

H: 3,2 cadre/sec. M: 2,6 cadre/sec (cu Live View), L: 2 cadre/sec (cu Live 
View) 

Număr de imagini 
înregistrate 

7 imagini (când există fişiere RAW cu viteza specifică) / Fotografiere 
continuă nelimitată (când nu există fişiere RAW) / (depinde de capacitatea 
cardului de memorie, puterea bateriei, mărimea fotografiei şi de 
compresie) 

Bliţ încorporat 
Bliţ TTL încorporat, echivalent GN11 (ISO 100 m), Încorporat cu glisare 
verticală (Pop-up) 

Mod bliţ 
Auto, Auto/Reducere "ochi roşii", Forţat Pornit, Forţat Pornit/Reducere 
"ochi roşii", Slow Sync., Slow Sync./Reducere "ochi roşii", Forţat Oprit 

Viteză de sincronizare Mai puţin de 1/160 pe secundă 
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Ajustare ieşire bliţ Pas 1/3EV ±2EV 
Sincronizare bliţ 1st. Curtain Sync, 2nd Curtain Sync. 
Hot shoe Auto TTL cu FL220/FL360/FL500(Opţional) 
Tip LCD Ecran LCD TFT Polycrystalline, tip Low temperature 
Dimensiune monitor 3,0inci / Aspect 3:2 / Unghi larg de vizionare 
Pixeli 460K puncte 
Cămp de vizualizare Aprox. 100% 
Reglaj monitor Luminozitate (7 nivele), Culoare (7 nivele) 
Mod LCD Oprit / Auto Power LCD / Power LCD 
Zoom digital 2x, 4x 

Extra zoom digital 
Imagini statice: Max.2x (Nu este efectiv la înregistrarea cu mărimea L. 
Mărire raportului depinde de pixeli de înregistrare şi raportul de aspect.) / 
Imagini în mişcare: 3,1x (HD/WVGA), 4,2x (VGA/QVGA) 

Alte funcţii Linii de ghidare (3 modele) / Histogramă în timp real 
Mod film SCN Culoare Standard / Dinamic / Nature / Smooth / Nostalgic / Vibrant 
Negru şi alb Standard / Dinamic / Neted 

Mod Redare 

Redare normală, Afişare 30-pictograme, Afişare 12-pictograme, Afişare 
calendar,Redare cu zoom (16x Max.), Slide show, Mod redare 
(Normal/Picture/Imagini în mişcare/Categorie/Favorite), / Favorite, Title 
Edit, Text Stamp, Redimensionare, Cropping, Conversie aspect, Rotate, 
Rotate Display, Setare tipărire, Protecţie, Face recognition Edit 

Protecţie Una / Multi sau Anulare 
Stergere Single / Multi / All / Except Favorite 

Imprimare directă 
Compatibil PictBridge（Dimensiune tipărire, Aspect, Setările datei sunt 
selectabile ） 

Interfata 

USB 2.0 High Speed, miniHDMI TipC / Video: Auto / 1080i / 720p / 480p 
(576p în sistem PAL) / Audio: Mono, Ieşire audio video tip mono, 
NTSC/PAL, Microfon încorporat Mono, Tăiere zgomot vânt: Oprit / 
Redus / Standard / Ridicat, Difuzor incorporat,  

Baterie 
Baterie Li-ion ID-Security (7,2V, 1250mAh) (Inclusă) / Încărcător 
baterie/Adaptor de reţea(Intrare: 110-240V c.a., este necesar cablu c.c.) 

Durată baterie 
Standard CIPA :Aprox. 380 imagini (LCD), Aprox. 410 imagini (LVF) cu 
H-FS014042 Aprox. 350 imagini (LCD), Aprox. 380 imagini (LVF) cu H-
FS045200 

Culoare Negru 
Software PHOTO fun / Developer Studio / QuickTimeTM / Driver USB 

Accesorii standard 
Geanta, Încărcător baterie/ Adaptor de reţea / Baterie / Capac corp / Cablu 
AV / Cablu conectare USB / Cablu de reţea / Curea de umăr / CD-ROM 

Lentile interschimbabile 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 
Construcţie obiectiv 12 elemente în 9 grupuri (1 Lentilă asferică) 
Montură Montare Micro Four Thirds 
Stabilizator optic de 
imagine 

Da 

Arie focalizare f=14mm to 42mm (35mm echivalent camera 28mm to 84mm) 
Tip diafragmă 7 lame ale diafragmei /Diafragmă cu deschidere circulară 
Deschidere F3.5(Wide) - F5.6(Tele) 
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Diafragmă minimă F22 
Distanţa cea mai 
apropiată de focalizare 

0,3m / 1ft 

Magnificare maximă Aprox. 0,16x / 0,32x (35mm echivalent cameră) 
Unghi de vizualizare pe 
diagonală 

75°(W)～29°(T) 

Dimensiune filtru φ52mm / 2,05 in 
Diametru maxim φ60,6mm / 2,39 inci 

Lungime totală 
Aprox. 63,6mm / 2,50 inci (de la vârful obiectivului până la partea de bază 
a monturii obiectivului) 

Accesorii standard 
Capac obiectiv / Capac protecţie obiectiv / Capac de protecţie spate a 
obiectivului / Pungă depozitare obiectiv 

Conditie obligatorie Autorizare din partea producatorului de echipament. 
 

10. Telefon mobil ( 16 bucăţi ) 

Specificatii Cerinţe minimale 

Condiţie obigatorie 
Telefoanele NU vor fi codate, să fie funcţionale în orice reţea de 
telefonie mobilă. 

General 
2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 
3G Network HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 
Status Lansat in 2010 

Size 
Dimensions 117.3 x 56.8 x 10.5 mm, 64 cc 
Weight maxim 150 g 

Display 

Type AMOLED, 16M colors 
Size 360 x 640 pixels, minim 3.5 inches 

 
Senzor proximitate 
Accelerometru 

Sound 
Alert types Vibration; MP3, WAV ringtones 
Speakerphone Yes 
 - 3.5 mm audio jack 

Memory 
Phonebook numar nelimitat (teoretic) 
Call records minim 30 zile 

Data 

GPRS Class 32 
EDGE Class 32 
3G HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps 
WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n 
Bluetooth Da 
USB Da, microUSB v2.0 

Camera 

Primary 8 MP, dual-LED flash 
Features face detection 
Video Yes, 720p@25fps 
Secondary Yes, VGA 
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Features 

OS Symbian OS 
CPU minim 550 MHz 
Messaging SMS, MMS, Email, Push Email, IM 
Browser WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds 
Radio Stereo FM radio, FM transmitter 
Games Yes + downloadable 
GPS Da 
Java Da 

Battery 
 Li-Ion minim 1100 mAh 
Stand-by Minim 450 h (2G) /Minim 550 h (3G) 
Talk time Minim 7 h 30 min (2G) / Minim 4 h (3G) 

Garanţie  Minim 3 ani 
Accesorii  Husă: inclusă în pachet telefon 

  Căşti bluetooth: incluse în pachet telefon 
  Card memorie micro SD 4-8GB: inclus 

 

LOCATIA DE LIVRARE 

Livrare - pe bază de solicitare de livrare (notă de comandă) transmisă cu cel puţin 7 zile 
calendaristice înainte de data livrării, la una dintre următoarele destinaţii (Bucureşti / 7 centre 
regionale – se vor comunica ulterior adresele exacte); 

Livrarea produselor se va efectua în maximum 5 zile calendaristice de la transmiterea de 
către autoritatea contractantă a notei de comandă, după cum urmează: 
 
Grafic de prestare 
 
Nr. 
Crt 

Denumire locatie  
/ Adresa 

Persoana de 
contact / telefon 

Cantitate/Locatie - Pozitie 
produse 

Observaţii 

1 

Sediu Central, 
Bucuresti, Str. D.I. 
Mendeleev nr.36-38, 
sector 1 

Brîndău Laurenţiu, 
Tel: 0720.005.822 

Pozitiile 1, 2, 3, 4 - toate. 
Poziţia 5 – 2 buc. 
Poziţia 6 – 1 buc. 
Poziţia 7 – 1 buc. 
Poziţia 8 – 1 buc. 
Poziţia 9 – 1 buc. 
Poziţia 10 – toate. 

 

2 
Sediu Local Regiunea 1, 
Suceava 

Orhei Răzvan, 
Tel: 0740.954.254 

Poziţiile 5, 6, 7, 9 – câte 1 buc.  

3 
Sediu Local Regiunea 2, 
Vrancea 

Ichim Costel, 
Tel: 0730.576.662 

Poziţiile 5, 6, 7, 9 – câte 1 buc.  

4 
Sediu Local Regiunea 3, 
Ploieşti 

Nania Adrian,  
Tel: 0724.246.154 

Poziţiile 5, 6, 7, 9 – câte 1 buc.  

5 
Sediu Local Regiunea 4, 
Craiova 

Dămureanu Ringo, 
Tel: 0766.716.668 

Poziţiile 5, 6, 7, 9 – câte 1 buc.  
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6 
Sediu Local Regiunea 5, 
Timişoara 

Ţiţ Ionel, 
Tel: 0723.339.162 

Poziţiile 5, 6, 7, 9 – câte 1 buc.  

7 
Sediu Local Regiunea 6, 
Baia Mare 

Petricean Ştefan, 
Tel: 0740.148.885 

Poziţiile 5, 6, 7, 9 – câte 1 buc.  

8 
Sediu Local Regiunea 7, 
Braşov 

Buzatu Ioan, 
Tel: 0724.399.190 

Poziţiile 5, 6, 7, 9 – câte 1 buc.  

 
Condiţii de livrare: 
• Marfa se va livra ambalată, etichetată şi marcată în aşa fel încât să fie uşor manipulată şi identificată. 
• Livrarea se va face cu mijloacele proprii ale furnizorului.. 
• Marfa livrată va fi însoţită de certificat în care va fi înscris şi termenul de garanţie. 

Oferta va fi prezentată conform modelului din Anexa 1, neîndeplinirea acestei cerinţe va 
duce la neluarea în considerare a ofertei.  

Model tabel Anexa 1 

Nr. Crt Tip Caracterstici minimale solicitate Caracteristici ofertate 
1. Procesor   
2. Placa de baza   
3. Monitor   
4. …..   
5. …..   
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SECŢIUNEA III:  
 

FORMULARE 
 
 
 
 
 
� Formular 1:     Scrisoare de înaintare 
� Formular 2:     Împuternicire 
� Formular 3:     Formular de ofertă 
� Formular 4:     Model scrisoare garanţie de participare 
� Formular 5:     Declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic 
� Formular 6:     Declaraţie privind calitatea de participant la procedură 
� Formular 7:     Fişa de informaţii generale   
� Formular 8:     Experienţă similară - sumar 
� Formular 9:     Declaraţie privind lista asociaţilor şi subcontractanţilor 
� Formular 10:   Declaraţie de însuşire a documentaţiei de atribuire şi de acceptar a condiţiilor 
contractuale 
� Formular 11:   Conformitatea cu specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini 
� Formular 12:   Solicitare de clarificări 
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FORMULARUL 1 
 
 
 
   

OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 

(denumire / sediu ) 
 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     
nr._________data___________ora_____ 

 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

Către ________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind 
aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului 
_________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică), 
 
noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă 
transmitem alăturat următoarele: 

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

pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 
2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 

________ copii: 
a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 
c) mostre, schiţe după caz. 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 
Data completării ___________    Cu stimă, 

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

         (semnătura autorizată ) 
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FORMULARUL 2 
 
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 
 

 
 

IMPUTERNICIRE 
 
 
 

Oferta trebuie sa fie insotita de o imputernicire scrisa, prin care persoana care a semnat oferta 
este autorizata sa angajeze operatorul economic in procedura de atribuire a contractului de achizitie 
publica. Imputernicirea trebuie sa fie intr-un format juridic, in conformitate cu formatul tarii in care 
ofertantul este inregistrat si trebuie sa poarte atat semnatura celui care imputerniceste cat si semnatura 
celui imputernicit. O traducere autorizata in limba romana va insoti orice imputernicire intr-o alta 
limba. 
In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze operatorul economic, 
trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate de toti reprezentantii cu drept de semnatura 
ai partenerilor. 
 
 
 
Imputernicirea (imputernicirile) se ataseaza acestui formular. 
 
 
 
 
 
Numele in Clar: _____________________________________________________ 
 
Semnatura: _____________________________________________________ 
 
In calitate de: _____________________________________________________ 
 
Legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele __________________________ 
                                                                                       (denumire/nume operator economic) 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
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FORMULARUL 3 
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 
 
 
 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 
 
FORMULAR DE OFERTĂ 
 
Către : _________________________________ 
                                   
    Domnilor, 
    1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............. 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 
documentaţia mai sus menţionată, să prestăm .................... (denumirea serviciilor), pentru suma de 
..................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), platibilă după recepţia lucrărilor, 
echivalentul în euro a…………………………….. , la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în 
valoare de ...................... (suma în litere şi în cifre), echivalentul în euro a……………. 
    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, (durata în litere şi 
cifre), respectiv până la data de .................. (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
    4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această oferta, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
    5. Precizăm că: 
           depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă"; 
           nu depunem ofertă alternativă. 
    (Se bifează 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 .../.../... 
    . ....................., (semnatura), în calitate de ........................, legal autorizat să semnez oferta pentru şi 
în numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULARUL 4  
[Pe hârtia purtând antetul instituţiei financiare care emite garanţia] 

 
SCRISOARE DE GARANTIE  PENTRU PARTICIPARE 

CU OFERTA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 
 

Garanţia Nr.: <XXXXXXXXXX>  
Din data:[ZZ.LL.AAAA] 

Catre:   
Titlu proiect:        Titlu –  <XX> 
Codul proiectului: [Cod SEAP]  

 
Noi, [numeinstitutie financiara, adresa], semnatarii acestei scrisori de garantie, avind sediul 
inregistrat la [adresa sediului social al institutiei financiare], ne obligam in mod neconditionat si 
irevocabil fata de Ministerul Afacerilor Externe – Directia Schengen in calitate de Autoritate 
Contractanta Delegată, sa platim suma de [X.XXX,XX] LEI, (cifra si in litere), corespunzatoare 
garantiei pentru participarea (numele si adresa ofertantului) cu oferta la procedura de atribuire pentru 
proiectul sus-mentionat. 
 
Plata va fi efectuata in LEI, in contul specificat de catre Autoritatea Contractanta Delegata, fara 
obiectiuni de orice fel, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva 
cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa Autoritatea Contractanta Delegata sa specifice ca suma 
ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: 
 
a) ofertantul [denumirea/numele ofertantului]  si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul [denumirea/numele ofertantului] nu a constituit 
garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de data semnarii 
contractului; 
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul [denumirea/numele ofertantului] a refuzat sa 
semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 
 
Ne obligam sa nu intirziem in niciun fel efectuarea platii. 
 
Prezenta garantie intra in vigoare si are efect incepand cu data de [ZZ.LL.AAAA] si  este valabila 
pana la data de [ZZ.LL.AAAA].  
 
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. 
 
Orice disputa cu privire la prezenta garantie va fi guvernata de Publicatia nr. 458 (Uniform Rules for 
Demand Guarantees) publicata in anul 1992 de Camera Internationala de Comert – Paris si va intra 
sub incidenta legilor Romanesti in vigoare. 
 
Nume: …………………………… Functie: ………………… 
Semnatura: ……………..            Stampila………………….. 
Data: [ZZ.LL.AAAA] 
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FORMULARUL 5 
 
 D E C L A R A Ţ I E PRIVIND SITUAŢIA PERSONALĂ A OPERATORULUI ECONOMIC 

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

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 si 
181 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu 
am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi 
ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 

Subsemnatul, .............................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului 
economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, 
la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV 
............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), 
declar pe propria răspundere că nu ma incadrez in urmatoarele situatii: 
a) am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 
c) nu mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în România sau în ţara în care este stabilit; 
c1) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit sau mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, 
din motive imputabile, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor 
nostri; 
d) am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 
o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 
profesională; 
e) prezint informaţii false sau nu prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în 
scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.  
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
 
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării:[ZZ.LL.AAAA] 
Operator economic, 
___________________ 
(semnătură autorizată) 
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FORMULARUL 6 
OFERTANTUL...............................................  (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 
 
    1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant 
împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică __________________________, având ca obiect  _________________________, la 
data de .............. (zi/lună/an), organizată de Catre:  _________________________________________ 
particip şi depun ofertă: 
□ în nume propriu; 
□ ca asociat în cadrul asocierii condusa de < numele liderului / noi înşine >. 
□ ca subcontractor 
        (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
2. Confirmam faptul ca nu licitam pentru acelasi contract in nici o alta forma.  
3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmam, ca membru in consortiu/asociere ca toti 
membrii raspund solidar pentru executia contractului, ca membrul conducator este autorizat sa oblige 
si sa primeasca instructiuni in numele si pe seama fiecarui membru, este raspunzator in nume propriu 
si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile si ca toti membrii asocierii se 
obliga sa ramina in asociere pe intreaga durata a executiei contactului. 
4. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Secţiunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de 
interese din Ordonanţa 34/2006, modificata si completata, si adăugam, in mod special, ca nu avem 
nici un potenţial conflict de interese sau alte relaţii asemănătoare cu ceilalţi candidaţi sau alte părţi 
implicate in procedura de atribuire in timpul depunerii ofertei; 
5. Subsemnatul declar că: 
□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
6. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în 
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului 
de achiziţie publică. 
7. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Catre:  
____________________________________, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură 
cu activitatea noastră. 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), în calitate de 
__________________, legal  
 
autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 
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FORMULARUL 7  
 

OFERTANTUL...............................................  (denumirea/numele) 
 

FIŞA DE INFORMAŢII GENERALE 
 
Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), 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 mai jos sunt reale.  
 
TIPUL COMPANIEI: 

ONG  DA       NU       
(ORGANIZATIE 

NONGUVERNAMENTALA) 
1. Denumirea / numele  
2. Abreviere 
3. Adresa : 
4. Cod Postal: 
5. Ţara 
6. Telefon: 
     Fax: 
     Telex: 
        E-mail: 
7. Codul unic TVA*: 
8. Locul Înregistrării: 
9. Data Înregistrării: 
10. Numărul de Înregistrare: 
11. Obiectul de activitate, pe domenii: 
12. Cifra de afaceri si profit pe ultimii 3 ani: (doar pentru ofertant / membrii in asociere) 
 

Anul 
Cifra de afaceri anuala 

la 31 decembrie 
(RON) 

Profit anual la 
31 decembrie 

(RON) 

Cifra de afaceri anuala 
la 31 decembrie 
(echivalent euro) 

Profit anual la 31 
decembrie 

(echivalent euro) 
1. 2008            
2. 2009     
3. 2010     
Media:     

 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), în calitate de _____________, 
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 
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FORMULARUL 8 
OFERTANTUL............................................................  (denumirea/numele) 
 

EXPERIENTA SIMILARA – SUMAR  
     Operator economic  
         . ....................  
    (denumirea/numele)  

    DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI  
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 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. 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor 
autorizaţi ai ..................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Nr. 
Crt. 
 

 

Obiectul 
contractului 

 

Codul 
CPV 

Denumirea/numele 
beneficiarului/clientului 

Adresa 

Calitatea 
prestatorului*) 

Preţul total al 
contractului  

Procent  
îndeplinit de 

prestator 
% 

Cantitatea 
(U.M.) 

Perioada 
de 

derulare**) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1         
2         

....         
         

 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru 
si in numele ____________________________________. 
                                                                                  (denumire/nume operator economic) 



 

 

43 

 

 
FORMULARUL 9 
Ofertant   . ................................    <denumirea/numele>  

 
    DECLARAŢIE PRIVIND LISTA ASOCIATILOR SI A SUBCONTRACTORILOR si PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE 

SUNT ÎNDEPLINITEDE ACESTIA  
 

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate)), reprezentant împuternicit al ................................... 
<denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, 
că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.  
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 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.  
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor 
autorizaţi ai ................... <denumirea şi adresa autorităţii contractante> cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.  

Nume entitate legala 
(asociat sau subcontractor) 

Activitati din 
contract 

Valoarea 
aproximativa 

% din valoarea 
contractului 

Adresa Acord asociat/subcontractor cu 
specimen semnatura 

Liderul asociatiei 
      
Asociat  1 
      
Asociat  2 
      
Subcontractor  1 
      

Se va include in acest tabel o lista a activitatilor si valoarea lor corespunzatoare pentru fiecare asociat si pentru care se propune utilizarea 
subcontractorilor, impreuna cu numele si adresele subcontractorilor propusi. 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de __________________, 
 legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele _______ (denumire/nume operator economic) 
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FORMULARUL 10 
 
OFERTANTUL...............................................  (denumirea/numele) 
 

 
 

 
DECLARAŢIE DE ÎNSUŞIRE A DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE ŞI 

 ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE 
 
 

 
Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant 
imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), in nume 
propriu si in numele asocierii declar ca ne însuşim în totalitate prevederile documentaţiei de 
atribuire şi sunt de acord cu toate prevederile Contractului publicat in cadrul prezentei proceduri de 
atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia, iar oferta şi 
documentaţia de calificare depusă de noi respectă întru totul cerinţele dumneavoastră.  
 
 
 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
 
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de 
__________________, legal  
 
autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                                                  (denumire/nume operator economic) 
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FORMULARUL 11 
 
OFERTANTUL..........................................  (denumirea/numele) 
 
 
 
 

CONFORMITATEA CU  SPECIFICAŢIILE TEHNICE ALE CAIETULUI DE SARCINI 
 

 
Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant 
imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar ca 
bunurile ce urmeaza sa le executam/livram/instalam vor respecta intru-totul Caietul de Sarcini si 
prevederile Contractului. 
 
Si   
 
Prin prezenta luam la cunostinta ca orice deviere a ofertei noastre de la Caietul de Sarcini, indiferent 
de motive, nu trebuie acceptata de catre Autoritatea Contractanta. 
 
 
    Data :[ZZ.LL.AAAA] 
 
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampilă), in calitate de 
__________________, legal  
 
autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 
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FORMULARUL 12 
 
 
Denumire autoritate contractantă 
Nr. ________ / _____ 

 
 

SOLICITARE DE CLARIFICĂRI 
 

  
Către, 

S.C. ___________________________________  
   (denumire ofertant) 

 
 

Referitor la oferta dumneavoastră depusă în cadrul procedurii de......................(tip 
procedură) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ………. 
(obiectul contractului/acordului-cadru), Cod CPV ................... , vă adresăm următoarea solicitare 
de clarificări cu privire la: 

 
1. ………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………… 

 
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi răspunsul dumneavoastră până la data 

de ...............  
 
 
 

Cu consideraţie, 
 
 

Preşedintele comisiei de evaluare, 
 
………………………………. 

(nume şi semnătura) 
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SECŢIUNEA IV 
 
 

Model de CONTRACT 
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Contract de achiţionare Computere birou, computere portabile, Imprimante şi trasatoare, 
Fotocopiatoare, Aparate de proiecţie, Echipament multimedia, Aparate de fotografiat, 

Echipament telefonic 
nr.______________data_______________ 

 
 
1. Părţile contractante 

Urmare a procedurii de prospectare a pieţei realizata conform Intructiunii 26/2010 a 
Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 
s-a încheiat prezentul contract de prestare de produse,  

între 
CSN Meridian adresa str. Mendeleev, nr. 36-38, telefon/fax .............................................., număr de 
înmatriculare ............................................, cod fiscal ..................................., cont trezorerie 
…………………………………………………………………………, reprezentată prin 
……………...................................................................., (denumirea conducătorului), 
funcţia..............................................., în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 
şi  

 
…….............................................……………......................denumirea operatorului economic 
adresă .........................................telefon/fax  
.....................număr de înmatriculare ..........................................cod fiscal ...................................cont 
(trezorerie, bancă)....................................................reprezentată prin 
.....................................(denumirea conducătorului), funcţia............................................... în calitate 
de prestator, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b)achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c) preţul contractului - preţul plătibil furnizoru ui de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care furnizorul  are obligaţia de a le furniza aferent 
serviciilor furnizate conform contractului; 
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; 
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus 
care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 
uneia din părţi; 
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
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include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul şi preţul contractului 
 4.1. - Furnizorul  se obligă să furnizeze ______________________________________________ – 
cod cpv: ___________________, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul contract. 
 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului 
de achiziţie  produsele de informare şi promovare.                               
 4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor furnizate, plătibil 
furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. 
................ lei. 
 
5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până la 
………............... 
 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin): 

a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
c) graficul de activitati; 
e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; 

 (se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte 
intergrantă a contractului) 
7. Facturarea si Modalitati de Plata 

7.1 Furnizorul poate solicita plata pe două tranşe intermediare şi o plată finală. Prima transşă 
intermediară nu poate depăşi un cuantum de 30% din valoarea contractului, şi se va plăti pe bază de 
factură fiscală emisă după minim 20 de zile de la semnarea prezentului constract de. Tranşa finală 
nu poate depăşi un cuantum de 30% din valoarea constractului de achizişţie. achiziţie. 

7.2 In termen de 5 zile de la furnizarea serviciilor prevazute in calendarul de realizare a 
activitatilor conform specificatiilor Caietului de sarcini, prestatorul va depune factura fiscala si 
documentele justificative aferente receptiei serviciilor, conforme cu instructiunile AMPOSDRU, cu 
termen de plata din partea achizitorului de 30 de zile de la data emiterii acesteia. 

7.3 Plata preţului contractului se face din bugetul proiectului ID64204 în limitele efective 
ale finanţării sale. 
8. Obligaţiile principale ale furnizorului 
8.1- Furnizorul  se obligă să furnizeze produsele care fac obiectul prezentul contract în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 
8.2- Furnizorul  se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică, anexă la contract.  
8.3 - Furnizorul  se obligă să furnizeze produsele în conformitate cu graficul de activitati prezentat 
în propunerea tehnică. 
8.4 - Furnizorul  se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
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i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele furnizate, şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

 
9. Obligaţiile principale ale achizitorului 
9.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele 
furnizate.  
9.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele furnizate în termenul convenit, în condiţiile în 
care acestea corespund specificaţiilor tehnice şi prevederilor privind recepţionarea obiectului 
achiziţiei conform Instrucţiunii 26/2010 a AMPOSDRU. 
9.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către furnizor în termen de 30 zile de la emiterea 
facturii de către acesta. 
9.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la expirarea perioadei prevăzute 
convenite, furnizorul  are dreptul de a sista prestarea produselor. Imediat ce achizitorul onorează 
factura, furnizorul va relua furnizarea produselor în cel mai scurt timp posibil. 
 
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului, respectiv 0,02% pe zi dar nu mai mult de 
contravaloarea contractului. 
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor)  
10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală din plata neefectuată, respectiv 0,02% pe zi dar nu mai mult de contravaloarea facturii 
restante. 
(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevazută pentru clauza 9.1, pentru fiecare zi/saptămână 
de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor) 
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
prestator. În acest caz, furnizorul  are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
 
11. Garanţia de bună execuţie a contractului 
11.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de 
semnarea contractului, în cuantum de 10% din valoarea ofertei câştigătoare, pentru perioada 280 
zile calendaristice şi oricum înainte de începerea execuţiei contractului. 
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună 
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execuţie) 
11.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorul, precizând totodată obligaţiile 
care nu au fost respectate.  
11.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 15 zile de la 
îndeplinirea obligaţiilor asumate. 
 
 12. Alte responsabilităţi ale furnizorului 
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele prevăzute în contract cu profesionalismul 
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
(2) Furnizorul se obligă să supravegheze furnizarea produselor, materialele şi orice altor produse, 
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
12.2 - Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în conformitate cu graficul 
de activitati convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor materialelor si produselor 
asigurate prin contract. 
(se precizează anexa ce conţine graficul de prestare) 
 
13. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia furnizorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 
contractului. 
 
14. Recepţie şi verificări  
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de furnizare a produselor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
14.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în 
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris 
furnizorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. 
14.3 – Receptia produselor furnizate se va realiza in conformitate cu Anexa “Proces verbal de 
receptie a produselor”, conform prevederilor Instructţiunii 26 a AMPOSDRU şi a anexelor la 
HG927/2006. 
 
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
15.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a începe furnizarea produselor odata cu semnarea de catre 
ambele parti a contractului de achizitie.  
(se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului)  
(2) În cazul în care furnizorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de furnizare a produselor;  
şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 

15.2 - (1) Produsele furnizate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de activitati, trebuie finalizate în 
termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării produselor. 
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(2) În cazul în care:  
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează furnizorului,  
sau 
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 
contractului de către furnizor, 

îndreptăţesc furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a produselor sau a oricărei 
faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de furnizare şi vor semna un act 
adiţional.  
15.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de furnizare, acesta 
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de 
furnizare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
15.4 - 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 
furnizorului.  
 
16. Ajustarea preţului contractului 
16.1 - Pentru produsele furnizate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
16.2 - Pretul contractului este ferm si nu se opereaza ajustari. 
  
17. Subcontractanţi 
17.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul. 
17.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 
cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
17.3 - (1) Furnizorul  este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 
(3) Furnizorul  are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
17.4 - Furnizorul  poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea 
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi 
va fi notificată achizitorului. 
 
18. Forţa majoră 
18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
18.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 
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18.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
18.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
19. Soluţionarea litigiilor 
19.1 - Achizitorul şi furnizorul  vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
19.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul  nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 
fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti 
din România unde isi are sediul achizitorul .  
 
20. Limba care guvernează contractul 
20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
21. Comunicări 
21.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
22. Legea aplicabilă contractului 
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

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

câte unul pentru fiecare parte.  
 
 

CSN Meridian 
Preşedinte, 

 
________________ 

(semnătură autorizată) 
LS 

Prestator/furnizor 
Reprezentant legal 

 
________________ 

(semnătură autorizată) 
LS 

 


