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Investeşte în  oameni! 

 

Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 3:„ Creşterea adaptabilităŃii lucrătorilor şi întreprinderilor” 
Domeniul major de intervenŃie: 3.2 „Formare si sprijin pentru întreprinderi şi angajaŃi  pentru promovarea adaptabilităŃii”   
Titlul proiectului:„ Adaptabilitatea Firmelor Şi Muncitorilor Din Industria Alimentară Din România La Normativa De SiguranŃă Şi Sănătate La Locul De Muncă” 
Cod Contract:  POSDRU/81/3.2/S/58274 
Beneficiar: FederaŃia NaŃională a Sindicatelor din Industria Alimentară 

 
 
    
    
   

    
                                                                                                    APROB, 
                                                                                       Manager proiect  
                                                                            ADRIAN MARIN    
 
 
 

DOCUMENTAłIA DE ATRIBUIRE 
PENTRU ACHIZIłIONARE DE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ PENTRU 

CERTIFICAREA CHELTUIELILOR 
 

COD CPV: 79212100-4 
 
 

PROCEDURA APLICATĂ:PROCEDURA COMPETITIVĂ 
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DocumentaŃia de atribuire 

 
 
 
 

CUPRINS: 
 

 

Capitolul I        - FIŞA DE DATE A ACHIZIłIEI 
 
 

Capitolul II     - CAIETUL DE SARCINI 

 
 
 Capitolul III    - FORMULARE ŞI MODELE 

  
F1: DeclaraŃie privind eligibilitatea 
F2: DeclaraŃie privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181       
din O.U.G. nr. 34 / 2006  
F3: Formular de oferta 
F4: InformaŃii generale 
F5: Angajament 
F6 :Scrisoare de înaintare 
F7: DeclaraŃie privind calitatea de participant la procedură 
F8: DeclaraŃie privind lista asociaŃilor şi a subcontractorilor  
F9: ContestaŃie (pentru persoane juridice) 
F9¹: ContestaŃie (pentru persoane fizice) 
F10: Scrisoare de garanŃie bancara; 
F11: Formular oferta independenta; 
F12: Scrisoare de garanŃie bancara de buna execuŃie 
 

 

 

 
 
CAPITOLUL IV  - CONTRACT DE SERVICII - MODEL ORIENTATIV 
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Capitolul I   
 
 

-  FIŞA DE DATE A ACHIZIłIEI - 
 

 

SERVICII DE AUDITOR FINANCIAR 
 
Cod CPV: - 79212100-4 – Servicii de auditor financiar 
 

 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ: 
 

Denumire: FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA 
ALIMENTARA 
Adresă :                                      Str. Walter Mărăcineanu, nr 1-3, intrarea B, etaj 1, 
camera 115, sector 1, Bucureşti 

Localitate : Bucureşti Cod poştal : 
010155 łara : ROMÂNIA 

Persoana de contact : Compartimentul 
intern specializat în atribuirea contractelor 
de achiziŃie publică – Sabin Rusu 

Telefon : 021/3126334 

E-mail : sabin.rusu@sindalimenta.ro Fax :021/3121680 
Adresele de internet (de unde se poate descărca documentaŃia de atribuire): www.sindalimenta.ro 
Adresa F.S.I.A. (de unde se poate achiziŃiona documentaŃia de atribuire): str. Walter Mărăcineanu, nr 
1-3, sector 1, intrarea B, etaj 1, cam 115 , Bucureşti. 
 
I. b. Principala activitate sau activităŃi ale autorităŃii contractante: 

□ ministere ori alte autorităŃi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local 
□ agenŃii naŃionale 
□ autorităŃi locale  
□ alte instituŃii guvernate de legea publică 
□ instituŃie europeană/organizaŃie internaŃională 
█ altele (specificaŃi) – FederaŃia NaŃională a 
Sindicatelor din Industria Alimentară 

□servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranŃă naŃională 
□ mediu  
□ afaceri economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcŃii şi amenajări teritoriale 
□ protecŃie socială 
□ cultură – muzee şi colecŃii publice 
□educaŃie 
□ activităŃi relevante 
□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 
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█ altele (specificaŃi) - Activitate sindicala 

Autoritatea contractanta achiziŃionează  în  numele altei autorităŃi contractante :    
da   □ ; nu  □.                                                                                                          
 

Alte informaŃii si/sau clarificări pot fi obŃinute : 

 □ la adresa mai sus menŃionată 
□ altele  

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări:  
- Data: 20.04.2011, ora limită 17.00; adresa : str. Walter Mărăcineanu, nr 1-3, intrarea B, etaj 1, 
cam.115, Bucureşti, cod poştal  010155, fax : 021/3121680  ; 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 21.04.2011 , ora 17:00; 
 
I c) Căi de atac: 
Eventualele contestaŃii se pot depune : 

- fie la Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor; 
- fie la FederaŃia NaŃională a Sindicatelor din Industria Alimentară şi apoi la instanŃa 

competentă. 
Denumire : Consiliul NaŃional de SoluŃionarea a ContestaŃiilor 
Adresă : Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 
Localitate : BUCUREŞTI Cod poştal : 030084   łara : ROMÂNIA 
E – mail :  office@cnsc.ro Telefon : (+4) 021 310.46.41 
Adresă internet : www.cnsc.ro Fax : (+4) 021 310.46.42 
 

Denumire instanŃei competente  - Tribunalul Bucureşti, secŃia a IX-a contencios 
administrative şi fiscal; Curtea de Apel 
Adresă :  Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 
3  

Localitate : Bucureşti Cod poştal :  030823  łara : România 
E – mail : tribunalul-bucuresti@just.ro Telefon : 021 - 408.36.00; 021 - 408.37.00 
Adresă internet : www.tmb.ro Fax : 021 - 313.21.78 
 
I. d. Sursa de finanŃare : 

                            - 
 

După caz, proiect/program finanŃat din fonduri 
comunitare:              
             da  □  ;           nu □ 
Proiect: Adaptabilitatea Firmelor şi Muncitorilor din 
Industria Alimentară din România la Normativa de 
SiguranŃă şi Sănătate la Locul de Muncă 
POSDRU/81/3.2/S/58274 

 
II OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere: 

II.1.1) Denumire contract : Contract de servicii de auditare financiara pentru certificarea 
cheltuielilor 
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II.1.2) Denumire contract şi locul de livrare : Contract de servicii auditor financiar; 
prestarea serviciilor de auditor financiar se vor desfăşura la sediul FederaŃiei NaŃionale a 
Sindicatelor din Industria Alimentară din str. Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti. 

 
(a) Lucrări                      □   

 
(b) Produse                 □ 

 
(c) Servicii                     □  
 

- ExecuŃie                         □ 
- Proiectare şi execuŃie     □ 
- Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinŃelor 
specificate de  autoritate 
contractantă □   
 

Cumpărare                 □              
Leasing                      □         
Închiriere                □ 
Cumpărare in rate      □ 
 
 
 

Categoria serviciului     
                            2A □  
                            2B □ 
 
 
 
 

Principala locaŃie a lucrării: 
 
 
 
 

   Principalul loc de livrare 
 

Principalul loc de prestare 
 
Sediul F.S.I.A., Bucureşti, str. 
Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, 
intrarea B, sector 1, România 
 
 

 Cod   CPV                     Cod  CPV 

Cod   CPV: 
  79212100-4: - Servicii auditor 
financiar 

 
                 

II.1.3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziŃie publică :  □  ;                    
                                                                Încheierea unui Acord -  Cadru : □. 
II.1.4) Durata contractului:  
Ani: □□ ;                luni: □□ ;     zile: □□ (de la atribuirea contractului) sau începând cu 
13.05.2011 (data estimată pentru încheierea contractului de servicii auditor 
financiar) pe toată durata proiectului ( 30.11.2013), la care se adaugă maxim 30 de 
zile pentru raportarea finală. 
II.1.5) InformaŃii privind acordul cadru :  

NU ESTE CAZUL 

II.1.6)Divizare pe loturi:                                                                  
da  □ ;    nu □.   

 II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate:                                          da □  ;      nu □. 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului: 
II.2.1) Detaliile privind serviciile de audit financiar sunt precizate în Caietul de sarcini şi vor fi efectuate 
conform graficului de prestări de servicii pe toată durata proiectului. 
II.2.2) OpŃiuni:                                                                 da □ ;  nu □.  



 

    

 

  
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, 
FAMILIEI 

ŞI PROTECłIEI SOCIALE 
AMPOSDRU 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 
2007-2013  

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MUNCII, 

FAMILIEI ŞI 
PROTECłIEI SOCIALE 

Organismul Intermediar Regional 
POSDRU Regiunea Sud - Est 

FederaŃia NaŃională a 
Sindicatelor din 

Industria Alimentară 

 

   6 

Dacă există, descrierea acestor opŃiuni :    
 
III. CondiŃii specifice contractului : 
III.1 Alte condiŃii particulare referitoare la contract (după caz):  
III.1.1.Contract rezervat (daca DA, scurtă descriere): 
III.1.2.Altele (daca DA, descrieŃi): 

da □ ;  nu □. 
Da □ ;  nu □. 
            ---------- 

 
IV : PROCEDURA 
IV.1) Procedura selectată: 
LicitaŃie deschisă                                   □  
LicitaŃie restrânsă                                   □ 
LicitaŃie restrânsă  accelerată                 □ 
Dialog competitiv                                  □ 

Negociere cu anunŃ de participare         □   
Negociere fără anunŃ de participare       □         
Cerere de oferta                                     □ 
Concurs de soluŃii                                 □ 
Procedura competitiva                          █                       

 
IV.2)  Etapa finală de licitaŃie electronică                              da  □        nu  □   

 

IV.3) LegislaŃia aplicată :  
• OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie  

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare  

• H.G. nr.  925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziŃie publică din O.U.G. nr. 34/2006. 

• Ordinul ANRMAP nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de 
achiziŃie publică. 

• Anexa la Ordinul ANRMAP nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea 
contractelor de achiziŃie publică, publicat în M. Of. partea I nr. 894 bis din 02.11.2006.. 

• O.U. G. nr. 30/2006 privind funcŃia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 
atribuire a contractelor de achiziŃie publică. 

• H. G. nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului 
nr. 30/2006 privind funcŃia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire 
a contractelor de achiziŃie publică. 

• H.G. nr.457/2008 privind cadrul instituŃional de coordonare si de gestionare a instrumentelor 
structurale; 

• O.G. nr. 79/28.august 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a 
fondurilor de cofinanŃare aferente utilizate necorespunzător; 

•  H. G. nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al Consiliului 
NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor. 

• Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.  
• Legea nr. 500/2002 privind finanŃele publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
• Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanŃarea şi plata cheltuielilor instituŃiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenŃa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.  

• H. G. nr. 264/2003 privind stabilirea acŃiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, 
procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăŃi în avans din fonduri publice, republicată, cu 

Daca DA, informaŃii adiŃionale despre licitaŃia electronică: ------------ 
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modificările şi completările ulterioare . 
• Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, publicata in Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 953/24.dec.2002, cu modificările ulterioare. 
• Hotărâre nr.88/19 apr. 2007, emitent: Consiliul CAFR, publicat in Monitorul Oficial 21 iunie 

2007, pentru aprobarea Normelor de audit intern. 
• Hotărârea nr.81/ 27 Martie 2007, a Codului Etic pentru auditorii profesionişti. 
 ●   OrdonanŃa de urgenta a Guvernului nr.19 din 7 martie 2009, privind unele masuri in domeniul 
legislaŃiei referitoare la achiziŃiile publice . 
 ●    Ordinul comun al minist. Muncii si minist. Finantelor nr 3/185/2008; 
 ●     Prevederile ghidului solicitantului; 
  ●    Prevederile contractului de finantare a proiectului; 
 

LEGISLATIE EUROPEANA APLICABILA 
-Regulamentul CE nr.2195 al Parlamentului European si al Consiliului din 5.11.2002 privind CPV 
modificat prin Regulamentul CE nr 2151 al Comisiei din 16 dec.2003; 
- Regulamentul CE nr.1564 al Comisiei din 7 sept 2005 de stabilire a formularelor standard pentru 
publicarea anunturilor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice in 
conformitate cu  Directivele 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si al Consiliului: 
• -Regulamentul CE nr 213 al Comisiei din 28 nov.2007 de modificare a regulamentului CE 

nr.2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind CPV si a Directivelor 
2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste 
procedurile de achizitii publice, in ceea ce priveste revizuirea CPV. 

 
CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECłIE : Conform articolului 11, alin. 4 si 6 din HG 
925/2006, ofertantul va prezenta iniŃial doar o declaraŃie pe propria răspundere, semnata de 
reprezentantul sau legal, prin care confirma ca îndeplineşte cerinŃele solicitate mai jos.( + formular 
informaŃii generale si scrisoare de înaintare) 
DeclaraŃia va fi însoŃită de o anexa in care ofertantul trebuie sa menŃioneze succint, dar precis, modul 
concret de îndeplinire a respectivelor cerinŃe, inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantităŃi sau 
altele asemenea. 
Ofertantul a cărui oferta este declarata câştigătoare, trebuie sa prezinte, nu mai târziu de încheierea 
contractului, certificatele/documentele prevăzute mai jos acestea fiind incluse in dosarul achiziŃiei 
publice. 
Neprezentarea acestor documente vor duce la excluderea operatorului economic de la procedura pentru 
atribuirea contractului si promovarea ca si câştigător a ofertantului clasat pe locul 2. 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECłIE  
V.1) SituaŃia personală a candidatului / ofertantului: 

DeclaraŃii privind eligibilitatea: 
Solicitat       □                Nesolicitat  □ 

CerinŃă obligatorie :  
- Formularul nr. 1 
- Formular nr.11: DeclaraŃie pe proprie 
răspundere prin care se certifică faptul ca 
participarea la respectiva procedura este făcuta in 
concordanta cu regulile de concurenta; 
 

DeclaraŃie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181 din ordonanŃă:  
 

CerinŃe obligatorii:  
1. -    Formularul nr. 2 
2. – Certificate constatatoare (în original) privind 
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Solicitat   □          Nesolicitat  □ îndeplinirea la data publicării invitaŃiei de participare, 
a obligaŃiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor 
către stat, inclusiv cele locale, valabile la data 
deschiderii ofertelor : 
2.1. – Certificat  de atestare fiscală pentru persoane 
fizice sau juridice (original) - eliberat de A.N.A.F. 
teritorială 
2.2. – Certificat fiscal privind impozitele şi taxele 
locale în cazul persoanelor fizice sau juridice 
(original) – eliberat de primăria locală. 
În situaŃia în care, din documentele solicitate reiese că 
ofertantul nu este eligibil, sau se încadrează într-una 
din situaŃiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34 / 
2006, are datorii scadente şi neachitate, certificatele 
nu sunt în termenul de valabilitate, nu sunt prezentate 
în forma solicitată sau lipsesc, acesta va fi exclus de la 
procedura pentru atribuirea contractului. 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale (înregistrare): 

Persoane juridice/fizice române: 
 
 
Solicitat □                          
Nesolicitat □ 

CerinŃe obligatorii :  
1. Certificat Constatator emis de Oficiul 

registrului comerŃului( original sau copie 
legalizata notariat) 

2. Pentru persoanele fizice – adeverinŃă de la 
Camera Auditorilor Financiari din Romania 
CAFR, privind calitatea de  auditor financiar 
activ in 2011, emisa conform Hotărârii nr. 68 
bis din 14 august 2006, Emitent: Consiliul 
CAFR, privind aprobarea procedurii de 
înregistrare a auditorilor financiari activi ca 
Persoane Fizice Autorizate sau copie carnet de 
auditor vizat pe anul 2011, copie conforma cu 
originalul; 

3. Pentru persoanele juridice: - autorizaŃie de 
funcŃionare sau adeverinŃă de la CAFR privind 
înregistrarea in Registrul auditorilor financiari 
activi in anul 2011, copie conforma cu 
originalul; 

4. DeclaraŃie de interese pe propria răspundere 
privind inexistenta unor situaŃii de 
incompatibilitate intre auditor si entităŃile 
auditate conform Codului etic al activităŃilor de 
audit(ex inexistenta unor situaŃii de rudenie 
pana la gradul IV intre auditor si persoanele 
din conducerea entităŃilor care urmează a fi 
supuse auditului) 

 
5. - Pentru persoanele juridice lista auditorilor 
financiari din cadrul acesteia care vor lucra pe proiect.  



 

    

 

  
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, 
FAMILIEI 

ŞI PROTECłIEI SOCIALE 
AMPOSDRU 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 
2007-2013  

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MUNCII, 

FAMILIEI ŞI 
PROTECłIEI SOCIALE 

Organismul Intermediar Regional 
POSDRU Regiunea Sud - Est 

FederaŃia NaŃională a 
Sindicatelor din 

Industria Alimentară 

 

   9 

În situaŃia în care din documentele solicitate reiese că 
ofertantul nu îşi poate exercita activitatea, sau 
documentele nu sunt în termenul de valabilitate, nu 
sunt prezentate în forma solicitată sau lipsesc, acesta 
va fi exclus de la procedura pentru atribuirea 
contractului. 

Persoane juridice /fizice străine: 
 
Solicitat □                          
Nesolicitat □ 

CerinŃă obligatorie :  
- Certificat sau alt document edificator emis de 
autoritatea competentă, sau în cazul în care nu se 
eliberează acestea, o declaraŃie pe proprie răspundere 
autentică, dată în faŃa unui notar, a unei unităŃi 
administrative sau judiciare ori a unei asociaŃii 
profesionale care are competenŃă în acest sens, din 
care să rezulte că operatorul economic este înregistrat 
şi care este obiectul de activitate al acestuia, în 
conformitate cu prevederile legale din Ńara în care 
candidatul / ofertantul este rezident  însoŃite de 
traducerea legalizată, în limba română (original). 
2- Acte doveditoare a capacităŃii de exercitare a 
activităŃilor de auditare financiara  pe teritoriul 
României conform reglementărilor CAFR. 
3. Copie acte de înmatriculare în Ńara de origine, 
conformă cu originalul. 
În situaŃia în care din documentele solicitate reiese că 
ofertantul nu îşi poate exercita activitatea, sau 
documentele nu sunt în termenul de valabilitate, nu 
sunt prezentate în forma solicitată sau lipsesc, acesta 
va fi exclus de la procedura pentru atribuirea 
contractului. 

V. 3.) SituaŃia  economico-
financiară:                                    

 

 
 
 
 
 
InformaŃii privind  situaŃia economico-
financiară : 
 
 
Solicitat  □                  
Nesolicitat □  

                           
1. Copie certificată pentru conformitate cu 

originalul, stampilată pe fiecare pagină a 
bilanŃurilor contabile pe ultimii 3 ani, cu 
ştampila de înregistrare la AdministraŃia 
FinanŃelor Publice şi la ORC, după caz. 

2. DeclaraŃie privind cifra de afaceri in domeniul 
de activitate aferent obiectului contractului, din 
ultimii 2 ani = 200.000 lei. Pentru determinarea 
conversiei in lei a cifrei de afaceri,  persoanele 
juridice străine vor utiliza drept curs de 
referinŃa cursul BNR din datele de 31.12.2009, 
31.12.2010. 

3. DeclaraŃie pe propria răspundere (format liber 
ales) privind solvabilitatea firmei la momentul 
depunerii ofertei. 

        În situaŃia în care din documentele solicitate 
reiese că ofertantul nu îşi poate exercita activitatea, 
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sau documentele nu sunt în termenul de valabilitate, 
nu sunt prezentate în forma solicitată sau lipsesc, 
acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea 
contractului.                         

V.4.) Capacitatea tehnică şi / sau 
profesională: 

 

 
 
 
 
InformaŃii privind  capacitatea tehnică: 
 
Solicitat     □                      
Nesolicitat □ 

1.-Fişă de informaŃii generale (Formularul nr. 3 ): 
1.1 Ofertantul va propune o echipa din care sa facă 
parte cel puŃin un auditor financiar si un expert in 
achiziŃii; 
2. – Pentru persoane juridice: 
2.1. Certificat de atestare a calităŃii de auditor 
financiar eliberat de CAFR – copie legalizata; 
2.2. Carnet de membru CAFR vizat cu menŃiunea” 
ACTIV” pentru anul 2011 – copie conform cu 
originalul; 
2.3 DeclaraŃie pe proprie răspundere a Auditorului 
financiar din care sa rezulte ca nu a fost sancŃionat in 
ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare si 
competenta profesionala al CAFR; 
2.4 Auditorul financiar va face dovada ca a obŃinut 
calificativul „A” din partea Departamentului de 
Monitorizare si Competenta Profesionala din cadrul 
CAFR; 
2.5 Lista contractelor de audit pentru proiecte cu 
finanŃare din fonduri externe  finalizate in ultimii 3 
ani, cu specificarea valorii, a beneficiarului 
contractului si a categoriei de fonduri sau a tipului de 
program de finanŃare, original   
2.6 Ofertantul va face dovada ca a finalizat in ultimii 
doi ani minim patru contracte de audit pentru proiecte 
finanŃate  din fonduri europene, cu valoarea cumulata 
de minim 100.000 lei. Dovada executării si finalizării 
contractelor de audit se va face cu: 
- contracte de audit - copii conform cu originalul; 
- procese verbale de recepŃie a serviciilor prestate, 
semnate de beneficiarii serviciilor - copii conform cu 
originalul; 
- recomandări din partea beneficiarilor privind 
executarea serviciilor de audit – copie legalizata. 
2.7 Auditorul va avea o vechime de min. 8 ani; 
2.8 Expertul in achiziŃii va avea studii superioare  si va 
proba calitatea de expert in achiziŃii publice prin 
certificat recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si 
ProtecŃiei Sociale si Ministerul EducaŃiei, Cercetării, 
Tineretului si Sportului, in baza OG 129/2000 privind 
formarea profesionala a adulŃilor, cu modificările si 
completările ulterioare . 
2.9 Auditorul financiar si expertul in achiziŃii publice 
vor face dovada ca sunt salariaŃi ai ofertantului cu 
contract individual de munca – copii legalizate ale 
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contractelor individuale de muncă; 
3.– Pentru persoane fizice: 
3.1. Certificat de atestare a calităŃii de auditor 
financiar eliberat de CAFR – copie legalizata; 
3.2. Carnet de membru CAFR vizat cu menŃiunea” 
ACTIV” pentru anul 2011 – copie conform cu 
originalul; 
3.3 DeclaraŃie pe proprie răspundere a Auditorului 
financiar din care sa rezulte ca nu a fost sancŃionat in 
ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare si 
competenta profesionala al CAFR; 
3.4 Auditorul financiar va face dovada ca a obŃinut 
calificativul „A” din partea Departamentului de 
Monitorizare si Competenta Profesionala din cadrul 
CAFR; 
3.5 Lista contractelor de audit pentru proiecte cu 
finanŃare din fonduri externe  finalizate in ultimii 3 
ani, cu specificarea valorii, a beneficiarului 
contractului si a categoriei de fonduri sau a tipului de 
program de finanŃare, original   
3.6 Ofertantul va face dovada ca a finalizat in ultimii 
doi ani cel puŃin patru contracte de audit pentru 
proiecte finanŃate  din fonduri europene, cu valoarea 
cumulata de minim 100.000 lei. Dovada executării si 
finalizării contractelor de audit se va face cu: 
- contracte de audit - copii conform cu originalul; 
- procese verbale de recepŃie a serviciilor prestate, 
semnate de beneficiarii serviciilor - copii conform cu 
originalul; 
- recomandări din partea beneficiarilor privind 
executarea serviciilor de audit – copie legalizata. 
3.7 Auditorul va avea o vechime de min. 8 ani; 
3.8 Expertul in achiziŃii va avea studii superioare  si va 
proba calitatea de expert in achiziŃii publice prin 
certificat recunoscut de ministerul Muncii si 
Ministerul EducaŃiei in baza Legii 129/2000 privind 
formarea profesionala a adulŃilor, cu modificările si 
completările ulterioare . 
 
4.– Formularul nr. 5-Angajament de menŃinere a 
valabilităŃii ofertei şi de respectare a principiului 
independenŃei – original.  
 

1. Recomandări (min 2) 
 
        În situaŃia în care din documentele solicitate 
reiese că ofertantul nu îşi poate exercita activitatea, 
sau documentele nu sunt în termenul de valabilitate, 
nu sunt prezentate în forma solicitată sau lipsesc, 
acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea 
contractului.                         
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InformaŃii privind subcontractanŃii: 
a) Lista cuprinzând asociaŃii si subcontractanŃii 
(Formularul 8 DeclaraŃie privind lista asociaŃilor şi a 
subcontractorilor), completata de liderul Asocierii. 

b) Acord sau o scrisoare preliminara de asociere - 
Oferta trebuie sa cuprindă un acord sau o scrisoare 
preliminara de asociere in care sa se menŃioneze ca toŃi 
asociaŃii îşi asuma răspunderea colectiva si solidara 
pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociaŃiei 
este împuternicit sa se oblige si sa primească 
instrucŃiuni in numele tuturor asociaŃilor si este 
răspunzător in nume propriu si in numele Asocierii 
pentru îndeplinirea contractului.  

c) Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o 
asociaŃie la care participa mai mulŃi operatori 
economici, va semna o declaraŃie prin care se obliga ca 
in cazul in care oferta sa este declarata câştigătoare va 
legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat 
va fi prezentat AutorităŃii Contractante, înainte de data 
semnării contractului.  
d) Fiecare subcontractant va completa cu propriile 
date, Formularul 7 - DeclaraŃie privind calitatea de 
participant la procedură, si Formularul 3 - InformaŃii 
generale. 

Modul de selectare  Conform articol 11, alin.4 si 6 din HG 925/2006. 

 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  

VI.1)  Limba de redactare a ofertei:  LIMBA ROMÂNĂ 
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile 

VI.3)GaranŃia de participare: 
Solicitat   █                        
Nesolicitat □ 

Cuantumul garantiei de participare:                   
lei ( 2% din valoarea estimata a contractului) = 2000 
lei. 
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare 
trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate 
a ofertei. 
Modul de constituire a garantiei pentru 
participarea la licitatie: conform HG 925/2006 
actualizata; 
 

VI.4)Modul de prezentare a propunerii 
tehnice: 

- Serviciile vor fi ofertate, astfel încât comisia de 
evaluare sa poată identifica îndeplinirea criteriilor, 
conform cerinŃelor tehnice solicitate. 
- Propunerea tehnică, în original, va fi prezentată într-
un plic separat de oferta financiară. 
- Propunerea tehnică va fi semnată de persoane 
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împuternicite ale operatorului economic – va avea un 
caracter ferm  şi obligatoriu din punct de vedere al 
conŃinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. 
 - Plicul va fi sigilat, marcat şi ştampilat în mod 
corespunzător, inscripŃionat “Propunerea Tehnică”, şi 
denumire ofertant, într-un singur exemplar original. 

VI.5)Modul de prezentare a 
experienŃei 

- Plicul va fi sigilat, marcat şi ştampilat în mod 
corespunzător, inscripŃionat “Documente experienŃă”, 
şi denumire ofertant, într-un singur exemplar original. 

VI.5¹)Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

Propunerea financiară va fi prezentată în plic separat, 
şi va fi exprimată în lei fără TVA, TVA-ul fiind 
exprimat separat. Oferta va conŃine acceptul 
ofertantului cu privire la încheierea contractului în lei 
la valoarea din ofertă, preŃul fiind ferm pe toată durata 
contractului şi anume până pe 30.12.2013. 
 Oferta financiară va include toate naturile de cheltuieli 
ocazionate de prestarea serviciilor. 
 - În oferta financiară va fi prezentat preŃul global  (fără 
TVA) precum şi separat TVA-ul, în conformitate cu 
prevederile din Caietul de Sarcini. 
- Propunerea financiară va fi semnată de persoanele 
împuternicite ale operatorului economic şi va avea un 
caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al 
conŃinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. 
 - Plicul va fi sigilat, marcat şi ştampilat în mod 
corespunzător, inscripŃionat “Propunerea Financiară”, 
şi denumire ofertant, într-un singur exemplar original 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
 

     Oferta tehnică va fi depusă într-un plic aşa cum 
este arătat la punctul VI. 4. 
     Oferta financiară va fi depusă într-un plic aşa cum 
este arătat la punctul VI. 5¹. 
Recomandările şi documentele de calificare vor fi puse 
într-un plic separat cu menŃiunea Documente de 
calificare şi recomandări.  
     Cele trei plicuri vor fi depuse toate într-un plic, pe 
suport de hârtie la F.S.I.A, Bucureşti, Str. Walter 
Mărăcineanu, nr. 1-3, intrarea B, etaj 1, sector 1, 
camera 115  (persoana responsabilă: Sabin Rusu) şi 
însoŃite de Scrisoarea de Înaintare – Formular nr. 6 
precum şi de DeclaraŃia privind calitatea de 
participant la procedură – Formular nr. 7 ( se 
introduc in plicul cu doc. de calificare) 
        Oferta va fi prezentată într-un plic închis şi sigilat, 
ştampilat şi marcat „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE 
DE DATA DE 29 aprilie 2011 ora 15:00”, şi 
denumire ofertant şi adresant. 

VI.7) Data limită de depunere a 
ofertelor               29 aprilie 2011 ora 10:00 
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VI.8) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Oferta poate fi retrasă anterior datei şi orei stabilite 
pentru deschiderea acesteia, cu pierderea garanŃiei de 
participare. 
Oferta este declarată întârziată dacă aceasta este 
depusă la o altă adresă sau după data/ora limită înscrisă 
la pct. VI.7.). 

VI.9) Deschiderea ofertelor  Ofertele se deschid in data de 29.04.2011, ora 15:00, la 
sediul F.S.I.A., cam115. 
Au dreptul de participare la şedinŃa de deschidere, pe 
bază de împuternicire, reprezentanŃii ofertanŃilor.   

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  

VII.1) PreŃul cel mai scăzut                                  █ 
VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică       □ 
 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

VIII.1) Ajustarea  preŃului contractului                 
                       da  □          nu  □     

- 

VIII.2) GaranŃia de buna execuŃie a contractului        
 
                       da   □              nu  □           

a) Cuantumul garanŃiei de 
bună execuŃie (%) a 
contractului de furnizare: 
garantia de buna executie 
va fi de 5 % din valoarea 
contractului de furnizare, 
fara TVA. 

b) Modul de constituire a 
garantiei de buna executie a 
contractului de furnizare: 

Garantia de buna executie va fi 
constituia prin scrisoare de 
garantie bancara.                                  
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Capitolul II 

 
Caiet de sarcini 

A. CAIETUL DE SARCINI FACE PARTE INTEGRANTA DIN DOCUMENTATIA PENTRU 
ELABORAREA SI PREZENTAREA OFERTEI SI CONSTITUIE ANSAMBLUL CERINTELOR PE 
BAZA CARORA SE ELABOREAZA DE CATRE FIECARE OFERTANT PROPUNEREA 
TEHNICA SI FINANCIARA. 
Auditorul se va prezenta la sediul locaŃiei prezentate in documentaŃia de atribuire conform graficului 
de lucru convenit sau, in caz de urgenta, ori de cate ori va fi apelat de catre reprezentantii 
beneficiarului in maximum 3 ore. 
Auditorul va depune toate eforturile necesare pentru rezolvarea problemelor tehnice reclamate. 
Pe parcursul prezentului document, se vor folosi următoarele prescurtări: 
SpecificaŃii Tehnice = ST 
Cerere de Rambursare a Cheltuielilor = CRC 
Raportul privind Constatările Factuale = RCF 
Standardul International privind Serviciile Conexe = ISRS 

 
 

I. INFORMAłII GENERALE 
 
1.1. Autoritatea de contractare 

Pentru întregul proiect, beneficiarul va fi” FederaŃia NaŃională a Sindicatelor din Industria 
Alimentară ”, care va fi responsabilă de organizarea procedurii competitive destinate  contractării, efectuării 
plăŃilor şi auditării financiare.  

Sediul beneficiarului este: Str. Walter Mărăcineanu nr.1-3, intrarea B, sector 1, etaj 1, Bucureşti. 
În acest document sunt descrise specificaŃiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească auditorul 

financiar  în elaborarea ofertei, în cadrul procedurii competitive pentru achiziŃionarea de servicii de prestări 
servicii în cadrul proiectului care are la bază Contractul de finanŃare, finanŃat în cadrul POSDRU  ( contract 
POSDRU/81/3.2/S/58274), încheiat între FederaŃia NaŃională a Sindicatelor din Industria Alimentară şi 
Autoritatea de Management/Organismul Intermediar, ultima fiind cea care furnizează finanŃarea 
nerambursabilă dar nefiind parte a contractului de prestări de servicii ale auditorului financiar.             

Cheltuielile aferente implementării proiectului au următoarea structură: 
Resurse umane –    12.026.106 lei  
ParticipanŃi (cazare, masă cursanŃi) – 128.100 lei 
Alte cheltuieli directe – 5.320.812 lei 
Rezerva de contingenta: 856.251 lei   
Cheltuieli administrativ gospodăreşti – 908.689 lei 

Valoarea totală a proiectului este estimată la: 20.404.226 lei. 
 Din costurile generale ale proiectului se asigură finanŃarea astfel: 
        Valoarea eligibila a proiectului: 19.239.958 lei 
        Contributia solicitantului:  384.799 lei 
        Asistenta financiara nerambursabila: 18.855.159 lei 
        Valoarea neeligibila a proiectului: 1.164.268 lei 
         

Proiectul este derulat de F.S.I.A.  în parteneriat cu UGT Spania, FIAB Spania, IFI Spania, 
PREVALIA CGP Spania, ROMALIMENTA  fiecare partener având alocat un buget propriu. 
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FormalităŃile de efectuare ale plăŃilor şi de decontare a acestora se stabileşte prin contract de 
parteneriat în conformitate cu reglementările emise de AMPOSDRU şi OIR  în baza legislaŃiei incidente 
derulării financiare a programului FSE în România.  

 
1.2. Descrierea cadrului existent din sectorul relevant 

Proiectul se numeşte „Adaptabilitatea Firmelor şi Muncitorilor din Industria Alimentară din România 
la Normativa de SiguranŃă si Sănătate la Locul de Muncă” şi face obiectul contractului de finanŃare încheiat 
între FederaŃia NaŃională a Sindicatelor din Industria Alimentara şi Organismul Intermediar Regional Sud-
Est – POSDRU în calitate de autoritate finanŃatoare. 

Organismul Intermediar  Regional Sud-Est – POSDRU asigură monitorizarea proiectului conform 
contractului de finanŃare. 

 
Prin proiect se urmăreşte creşterea implementării masurilor si acŃiunilor pentru prevenirea riscurilor 

profesionale din industria alimentara, cu accent pe întreprinderile mici si mijlocii. 
Se urmăreşte îndeplinirea legislaŃiei UE in domeniul prevenirii riscurilor profesionale in cadrul 

firmelor din sectorul alimentar, adoptând politici de prevenire a riscurilor profesionale care sa conducă la 
reducerea numărului accidentelor la locul de munca si promovarea unei „ culturi de prevenire” la locul de 
munca prin acŃiuni de investigare, sensibilizare, formare, informare si publicitate. 

ActivităŃile de training si sensibilizare vor contribui la dezvoltarea resurselor umane din sectorul 
alimentar si vor contribui de asemenea la promovarea conceptului de învăŃare pe tot parcursul vieŃii, ca 
modalitate de a continua activitatea pe piaŃa muncii intr-un mediu de siguranŃă.( datorita cunoştinŃelor 
acumulate). 

  
 

II. SPECIFICAłII TEHNICE  
 
2.1. ResponsabilităŃile părŃilor cu privire la angajament 
 

„Beneficiarul” este organizaŃia care primeşte finanŃarea nerambursabilă şi care a semnat contractul 
de finanŃare cu Autoritatea de Management: FederaŃia NaŃională a Sindicatelor din Industria Alimentară. 

• Beneficiarul este responsabil pentru furnizarea cererii de finanŃare a cheltuielilor pentru acŃiunea 
finanŃată prin contractul de finanŃare şi pentru asigurarea faptului că această cerere de finanŃare a 
cheltuielilor poate fi reconciliată adecvat cu sistemul de contabilitate şi înregistrare al Beneficiarului, 
cu înregistrările de bază şi conturile contabile. 

• Auditorul va întocmi pentru fiecare CRC, un raport de audit. Graficul CRC este de regula trimestrial. 
In cazul când FSIA decide ca CRC sa respecte o alta ciclicitate, rapoartele de audit se vor întocmi in 
conformitate cu graficul cererilor de rambursare emis de FSIA si aprobat de AMPOSDRU.  
 
B. Scopul activităŃii 

 
B.1. Auditorul va îndeplini acest angajament atât  în conformitate cu aceste ST, cât şi: 
- în conformitate cu ISRS 4400 Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informaŃiile 
financiare emis de către FederaŃia InternaŃională a Contabililor şi adoptat de către Camera Auditorilor 
Financiari din România; 
- în conformitate cu Codul etic emis de către FederaŃia InternaŃională a Contabililor şi adoptat de către 
Camera Auditorilor Financiari din România. Deşi ISRS 4400 prevede că independenŃa nu este o cerinŃă 
pentru angajamentele procedurilor agreate, Autoritatea de Management/Organismul Intermediar solicită ca 
auditorul să respecte de asemenea cerinŃele de independenŃă prevăzute de Codul etic. 
-Codul Etic al profesionistilor Contabili; 
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-Standardul Profesional ISA 700 
 
B.2. RaŃionament (cerinŃă minimă): 
Auditorul identifica şi comentează aspectele cheie ale procedurilor ce trebuie realizate şi implementate 
(context, obiective, rezultate, riscuri); descrie modul  de implementare a procedurilor şi de folosire a 
acestora; identifica şi explica riscurile şi ipotezele care afectează executarea contractului; ofera soluŃii 
realiste de contracarare a riscurilor şi ipotezelor care afectează executarea contractului.  
 
B.3. Strategie (cerinŃă minimă): 
Auditorul oferă un rezumat al abordării propuse pentru realizarea şi implementarea procedurilor, lista 
activităŃilor necesare şi a probelor necesare şi propuse pentru atingerea obiectivelor contractului, descrierea 
modului de folosire a mijloacelor şi probelor disponibile în vederea atingerii obiectivelor contractului, 
precum si descrierea modului de întocmire a raportului. 
 
 
B.4. Termeni şi condiŃii ale contractului de finanŃare 
 
Auditorul verifică faptul că finanŃarea nerambursabilă acordată a fost cheltuită în conformitate cu termenii şi 
condiŃiile contractului de finanŃare, a actelor aditionale la acesta, a Instructiunilor sau procedurilor emise de 
AMPOSDRU/ OI-Regional Sud- Est si a legislatiei relevante aplicabile programului FSE in Romania 
 
B.5. Planificare, proceduri, documentaŃie şi probe 
 
Auditorul financiar trebuie să-şi planifice activitatea astfel încât să poată realiza o verificare eficientă a 
cheltuielilor. În acest scop, auditorul realizează procedurile specificate în Anexa acestor ST (Scopul 
activităŃii – proceduri de realizat) şi utilizează probele obŃinute din aceste proceduri ca bază pentru 
raportul constatărilor factuale. Auditorul trebuie să utilizeze documente care sunt importante în furnizarea 
probelor pentru sprijinirea Raportului privind Constatările Factuale şi probe care să ateste că lucrarea a fost 
realizată în conformitate cu ISRS 4400 şi aceste ST. 
Auditorul va intocmi analiza si raportul de audit si in conformitate cu instructiunile AMPOSDRU si OI 
Regional Sud- Est; 
In vederea stabilirii procedurilor de audit, auditorul se va consulta cu expertul contabil si cu echipa de 
management a proiectului. 
Auditorul va identifica şi planifica etapele semnificative în execuŃia contractului, va prezenta un calendar de 
activităŃi care să cuprindă informaŃii privind perioada, frecvenŃa şi durata activităŃilor propuse. 
Planificarea bugetului de timp necesar pentru realizarea raportului de audit este de minim 5 zile/raport de la 
punerea la dispozitie a documentelor. 
 

C.  Raportarea 
Raportul de audit trebuie sa insoteasca fiecare cerere de rambursare. 
RCF trebuie să descrie scopul şi procedurile agreate ale acestui angajament în detalii suficiente astfel încât 
să permită Beneficiarului şi AutorităŃii de Management/Organismului Intermediar să înteleagă natura şi 
măsura procedurilor realizate de către auditor.  
 
 
ANEXĂ: SCOPUL ACTIVITĂłII – Proceduri pentru verificarea eligibilităŃii cheltuielilor solicitate 
de Beneficiar în Raportul Financiar pentru acŃiune. 
 
1 Proceduri generale 
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1.1 Auditorul verifică dacă CRC este conformă cu condiŃiile contractului de finanŃare si procedurile de 
decontare. 
 
1.2 Auditorul verifică dacă evidentele contabile ale Beneficiarului sunt în conformitate cu regulile pentru 
păstrarea înregistrărilor şi cu regulile contabile din contractul de finanŃare. Scopul este de: 
-   a evalua dacă o verificare eficientă şi efectivă a cheltuielilor este fezabilă; şi 
- a raporta excepŃii importante şi puncte slabe cu privire la contabilitate, păstrarea înregistrărilor, cerinŃele 
documentaŃiei, astfel încât Beneficiarul să poată întreprinde măsuri ulterioare pentru corectarea şi 
îmbunătăŃirea acestora pe perioada de implementare rămasă a acŃiunii. 
 
1.3 Auditorul verifică dacă informaŃiile din CRC se reconciliază cu sistemul de contabilitate şi înregistrările 
Beneficiarului (ex: balanŃa de verificare, înregistrări din conturile analitice şi sintetice). 
 
1.4 Auditorul verifică dacă au fost aplicate rate de schimb corecte pentru conversiile monedei, unde este 
cazul şi în conformitate cu legislaŃia naŃională aplicabilă. 
 
2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul şi revizuire analitică 
 
Auditorul realizează o revizuire analitică a rubricilor cheltuielilor din CRC şi: 
 - verifică dacă bugetul din CRC corespunde cu bugetul contractului de finanŃare (autenticitatea şi 
autorizarea bugetului iniŃial) şi dacă cheltuielile realizate au fost prevăzute în bugetul contractului de 
finanŃare; 
- verfică dacă suma totală solicitată la plată de Beneficiar nu depăşeşte finanŃarea nerambursabilă maximă 
prevăzută în contractului de finanŃare, precum şi sumele totale prevăzute pe categorii de cheltuieli; 
- verifică dacă orice amendament la bugetul contractului de finanŃare este în conformitate cu condiŃiile 
pentru astfel de amendamente (inclusiv dacă se aplică necesitatea unui addendum la contractul de finanŃare). 
 
3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare 
 
3.1 Categoriile şi tipurile de cheltuieli 
Cheltuielile solicitate de Beneficiar în CRC sunt prezentate în următoarele categorii: 
1. Costuri cu resursele umane, 2. Costuri cu participanŃii, 3. Alte costuri, din care cheltuieli de tip “Fondul 
European de Dezvoltare Regională” fiind evidenŃiate distinct.  
 
Categoriile de cheltuieli pot fi în principiu defalcate în tipuri de cheltuieli individuale sau tipuri pe clase de 
cheltuieli cu aceleaşi caracteristici sau caracteristici asemnănătoare. Forma şi natura probei suport (de ex o 
plată, un contract, o factură etc) şi modul în care cheltuială este înregistrată (adică registrul de intrări) variază 
în funcŃie de tipul şi natura cheltuielilor şi acŃiunilor sau tranzacŃiilor de bază. În toate cazurile tipurile de 
cheltuieli reflectă valoarea contabilă (sau finanicară) a acŃiunilor sau tranzacŃiilor de bază, indiferent de tipul 
şi natura acŃiunii sau tranzacŃiei în cauză. 
 
3.2 Selectarea tipurilor de cheltuieli 
 
Auditorul va verifica toate categoriile şi tipurile de cheltuieli prezentate in CRC. 
 
4 Verificarea cheltuielilor 
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Auditorul verifică cheltuielile şi prezintă în RCF toate excepŃiile care rezultă din această verificare. 
ExcepŃiile verificării sunt toate abaterile de la reglementarile din aceste ST descoperite pe parcursul realizării 
procedurilor prevăzute în prezenta anexă. În toate cazurile auditorul evaluează impactul financiar (estimat) al 
excepŃiilor în termeni de cheltuieli neeligibile. De exemplu: dacă auditorul descoperă o excepŃie cu privire la 
regulile achiziŃiilor, atunci evaluează în ce măsură această excepŃie a condus la cheltuieli neeligibile. 
Auditorul prezintă toate excepŃiile găsite, inclusiv pe acelea cărora nu le poate măsura impactul financiar. 
Auditorul va verifica toate categoriile şi tipurile de tranzacŃii care generează  cheltuielile declarate în CRC 
prin testarea criteriilor prevăzute mai jos. 
Auditorul va respecta regulile de inregistrare si evidentiere a cheltuielilor in bugetul institutiilor publice si va 
aplica in ceea ce priveste regulile de auditare ale FSIA reglementarile privind institutiile publice. 
Auditorul va examina si cheltuielile pretinse de catre partenerii FSIA spre decontare si va verifica 
indeplinirea conditiilor legale de inregistrare, evidentiere, eligibilitate si incadrare in bugetul 
partenerilor.Toate documentele privind cererea de sume spre rambursare din fondurile publice trebuie sa 
poarte ștampila „ Solicitat finantare FSE-POSDRU „ 
 
4.1 Eligibilitatea costurilor directe 
 
Auditorul financiar verifică dacă aceste costuri: 
- sunt necesare pentru desfăşurarea acŃiunii. În acest sens, auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o 
tranzacŃie sau acŃiune au fost asumate pentru scopul propus al acŃiunii şi dacă au fost necesare pentru 
activităŃile şi obiectivele acŃiunii. Auditorul verifică mai departe dacă costurile directe sunt cuprinse în 
bugetul contractului de grant şi dacă sunt în conformitate cu principiile managementului financiar riguros, în 
special cu privire la cost-eficienŃă şi cea mai bună utilizare a banilor.  
 
- au fost asumate de Beneficiar sau de partenerii lui pe perioada de implementare a acŃiunii. 
 
- sunt înregistrate în conturile Beneficiarului şi sunt identificabile, verificabile şi dovedite cu originalele 
evidenŃelor suport. 
 
În acest sens, auditorul va Ńine cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale, cu 
modificările şi completările ulterioare, de Ordinul comun al MMFPS şi MFP nr.3/185/2008 pentru stabilirea 
regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin POSDRU, 
precum şi de alte dispoziŃii legale aplicabile. 
 
4.2 AcurateŃe şi înregistrare 
 
Auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacŃie sau acŃiune au fost înregistrate corespunzător în 
sistemul contabil al Beneficiarului şi în CRC şi dacă sunt sprijinite de evidenŃe adecvate şi documente suport 
justificative. Aceasta include o evaluare adecvată şi utilizarea unor rate de schimb corecte, atunci când este 
cazul. 
 
4.3 Clasificare 
 
Auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacŃie sau acŃiune au fost corecte  pe categorii în CRC. 
 
4.4 Realitate (desfasurare/existenŃă) 
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Auditorul caută în mod profesional să obŃină probe adecvate şi suficiente privind verificarea cheltuielilor 
efectuate şi – dacă este cazul – şi pentru existenŃa activelor. Auditorul verifică realitatea şi oportunitatea 
cheltuielilor pentru o tranzacŃie sau acŃiune prin examinarea dovezilor lucrărilor efectuate, bunurilor livrate 
sau serviciilor prestate într-un cadru de timp (de precizat perioada de implementare, pentru care se solicită  
rambursarea), la o calitate acceptabilă şi agreată şi la preŃuri sau costuri rezonabile. 
 
4.5 Conformitatea cu regulile de achiziŃii publice  
 
Regulile de achiziŃie publica aplicabile tuturor contractelor de finanŃare sunt cele naŃionale. 
 
Auditorul financiar examinează ce reguli de achiziŃii publice se aplică pentru fiecare categorie de cheltuieli, 
tipuri de cheltuieli. Auditorul verifică dacă Beneficiarul este în conformitate cu astfel de reguli şi dacă 
cheltuielile în cauză sunt eligibile. Când auditorul descoperă aspecte de neconformitate cu regulile de 
achiziŃii publice, prezinta în RCF natura şi impactul lor financiar în termeni de cheltuieli neeligibile. 
 
4.6 Costuri administrative (indirecte) 
 
Auditorul nu va verifica documentele justificative referitoare la cheltuielile administrative (indirecte) 
declarate de Beneficiar, acestea fiind rambursate în mod automat de către „Autoritatea de 
Management/Organism Intermediar” în baza cheltuielilor directe declarate de Beneficiar şi verificate de 
auditor, prin aplicarea ratei forfetare stabilite în Contractul de FinanŃare. Totusi, auditorul va verifica 
încadrarea acestor cheltuieli în procentele ratelor forfetare stabilite de „Autoritatea de 
Management/Organism Intermediar” prin Contractul de FinanŃare.  
 
5 Verificarea veniturilor acŃiunii 
 
Atunci când este cazul, auditorul verifică faptul că veniturile generate de Beneficiar în contextul acŃiunii au 
fost alocate în mod adecvat acŃiunii care face subiectul contractului de finanŃare şi au fost trecute corect în 
CRC. Având în vedere că acest angajament nu reprezintă un audit, auditorului nu i se cere să evalueze 
totalitatea veniturilor. 
Auditorul verifică dacă veniturile au fost corect înregistrate în evidenŃa contabilă a proiectului finantat prin 
POSDRU. 
 
 
(1) Termenul de prestare este pe toată durata de desfăşurare a proiectului care are valabilitate de 3 ani, 

respectiv până la data de 30.11.2013, la care se adăuga maxim 30 de zile pentru raportarea finala. 
(2) Plata serviciilor prestate se va face trimestrial/pe raport conform unui grafic de plăŃi stabilit ca anexa la 

contractul de prestări servicii. 
(3) Oferta financiara va oferi un preŃ / valoarea totala eligibila a  contractului de finanŃare. 
PreŃul va fi specificat fără TVA in lei. 
 In vederea întocmirii estimative a preŃului, Auditorul poate avea in vedere repartiŃia fondurilor pe ani, 
precum si lista activităŃilor proiectului/ an de implementare. 
De regula cererile de rambursare urmează a se efectua Ńinându-se cont de regulile aferente decontării cu 
bugetul de stat, Ńinându-se cont de termenele si procedurile aferente acestui tip de decontare. Anul financiar 
trebuie avut in calcul la estimarea cheltuielilor. 
 
 
 
Contractul se va încheia cu ofertantul declarat câştigător şi va fi valabil până la 30.12.2013 
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ANEXA NR.1: INFORMAłII CU PRIVIRE LA SUBIECTUL VERIFICĂRII CHELTUIELILOR 
 
[Tabelul de mai jos trebuie completat de către Beneficiar şi ataşat ca Anexa nr.1 pentru a fi utilizat de 
auditor] 
 

InformaŃii cu privire la subiectul verificării cheltuielilor 
Numărul de referinŃă şi data contractului de 
finanŃare  

<ReferinŃa AutorităŃii de 
Management/Organism Intermediar pentru 
contactul de finanŃare> 

Titlul contractului de finanŃare  

łara/Regiunea  

Beneficiarul <Numele întreg şi adresa Beneficiarului 
contractului de finanŃare> 

ReferinŃa Cererii de Propuneri de Proiecte 
 

<ReferinŃa AutorităŃii de 
Management/Organismului Intermediar– 
Cererea de Propuneri de Proiecte>  

Baza legală pentru contractul de finanŃare <referinŃa aprobării POS DRU> 

Data de început a acŃiunii  

Data de sfârşit a acŃiunii  

Costul total al acŃiunii <suma din art 3.1. al CondiŃiilor Generale şi 
Speciale ale contractului de finanŃare> 

Suma maximă a finanŃării nerambursabile <suma din art 3.1. al CondiŃiilor Generale şi 
Speciale ale contractului de finanŃare> 

Suma totală primită la zi de către Beneficiar de 
la Autoritatea de Management 

<Suma totală primită la zi.lună.an> 

Suma totală a cererii de rambursare 
intermediară/ finală 

<FurnizaŃi suma totală cerută pentru rambursare 
ca în Anexa nr.15 la CondiŃiile Generale şi 
Speciale din contractele de finanŃare (CRC)> 

Autoritatea de Management/Organism 
Intermediar 

<furnizaŃi numele, poziŃia/titlul, telefon şi 
email-ul persoanei de contact a AutorităŃii de 
Management/Organismului Intermediar>.  

Auditor financiar <Numele şi adresa auditorului/ firma de audit/ 
numărul autorizaŃiei/ numărul certificatului  din 
registrul auditorilor activi ai CAFR> 
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ANEXA NR.1: INFORMAłII CU PRIVIRE LA SUBIECTUL AUDITARII FINANCIARE 
 
 

InformaŃii cu privire la subiectul verificării cheltuielilor 
Numărul de referinŃă şi data contractului 
de finanŃare  

<ReferinŃa AutorităŃii de 
Management/Organism Intermediar pentru 
contactul de finanŃare> 
POSDRU/81/3.2/S/58274 

Titlul contractului de finanŃare FinanŃare nerambursabilă 

łara/Regiunea România 

Beneficiarul Federatia Nationala a Sindicatelor din 
Industria Alimentara, Str. Valter 
Maracineanu, nr.1-3, intrarea B, Etaj 1 
sector 1 , Bucureşti 

ReferinŃa Cererii de Propuneri de Proiecte 
 

<ReferinŃa AutorităŃii de 
Management/Organismului Intermediar– 
Cererea de Propuneri de Proiecte>  

Baza legală pentru contractul de finanŃare <referinŃa aprobării POS DRU> 

Data de început a acŃiunii 02.12.2010 

Data de sfârşit a acŃiunii 30.11.2013 

Costul total al acŃiunii  20.404.226 lei  

Suma maximă a finanŃării nerambursabile 18.855.159 lei  
Suma totală primită la zi de către 
Beneficiar de la Autoritatea de 
Management 

- 

Suma totală a cererii de rambursare 
intermediară 

- 

Autoritatea de Management/Organism 
Intermediar 

<furnizaŃi numele, poziŃia/titlul, telefon şi 
email-ul persoanei de contact a AutorităŃii 
de Management/Organismului 
Intermediar>.  
 
Gabriel Nicolae Ciubuc- persoana de 
contact - Organismul Intermediar Regional 
Sud-Est 
posdru@fseromania.ro;oir se@oiposdru.ro 
tel: 0239/613301 
fax:0239/613301  
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Capitolul III 
 

FORMULARE ŞI MODELE 
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Formular nr. 1 
Operator economic 
................................... 
(denumirea/numele) 
 

DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................. 
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea 
excluderii din procedură şi sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaŃia 
prevăzută la art. 180 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanŃe judecătoreşti pentru 
participarea la activităŃi ale unei organizaŃii criminale, pentru corupŃie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
 
 
Data completării ......................                                                      Operator economic, 
                                                                                                           ................................ 
                                                                                                        (semnătura autorizată) 
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Formular nr. 2 
Operator economic 
.................................. 
(denumirea/numele) 
 

DECLARAłIE 
privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 din 

OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 
 

Subsemnatul(a) ................................................................. (denumirea, numele operatorului economic), în 
calitate de ofertant la procedura competitiva pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică având ca 
obiect prestarea de servicii de  auditor financiar, codul CPV:  79212100-4: - Servicii de auditor financiar, 
organizată de F.S.I.A., declar pe propria răspundere că: 
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau 
activităŃile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De 
asemenea, nu sunt într-o situaŃie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaŃiile prevăzute la lit. a); 
c) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări sociale către 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
România sau în Ńara în care sunt stabilit până la data solicitată ................................; 
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, pentru o 
fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională 

Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 

ÎnŃeleg că, în cazul în care aceasta declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii. 

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

__________________ Formular 3 
 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritaăŃii contractante şi adresa completă) 

 
Domnilor, 
Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai ofertantului  

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

cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia mai sus menŃionată, să prestăm 
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de  
         (denumirea serviciului) 

(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________(moneda ofertei) 
                                                                                   (suma in litere si in cifre) 
 la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de     _______________. 
                                                                                                                                    (suma in litere si in cifre) 

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

Ne angajăm să menŃinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________ 
___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi 
        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 

ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

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

Precizăm că: 
     _ 
    |_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
     _ 
    |_|   nu depunem ofertă alternativă. 
            (se bifeaza opŃiunea corespunzătoare) 

Am înŃeles şi consimŃim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
căştigătoare, să constituim garanŃia de bună execuŃie în conformitate cu prevederile din 
documentaŃia de atribuire. 

Întelegem ca nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice altă 
ofertă pe care o puteŃi primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 
                        (semnatura) 

oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 
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                                                                                                                  Formular nr. 4 
  OPERATORUL ECONOMIC   
  …....................….. …………….. 
   (denumirea/numele) 
 
 
 
 

INFORMAłII GENERALE 
 
 
 
 
 
   1.Denumirea/numele:….……………………….………………………………………………… 
2.Codul fiscal:………………………….……..…………………………………………………… 
3. Adresa sediului central:……………………….…………………………………………...…. 
……………………..……………………………………………………………..………………   
4.Telefon:……………………………………………………         
Fax:…………………………………………………………….. 
Telex:…………………………………………………………… 
E-mail:…………………………………………………………. 
5.Certificatul de înmatriculare/înregistrare……...……………………………….……………. 

                                                       (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii:….………..……………………………………….. 
…..................................................……………….……………………………………………… 
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:……..……………….…………… 
…...........................................................................………………………………………….. 

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
8. Principala piaŃă a afacerilor:………………………………………..…………………………                       
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Formular nr. 5 
    Operator economic  
   . ..................  
    (denumirea/numele)  
 

ANGAJAMENT 
Către ............................................................. 

(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 
  
   Domnilor,  
1. Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai ofertantului ............. 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în 
documentaŃia mai sus menŃionată, să prestăm servicii de auditor financiar conform graficului de prestări 
stabilit de comun acord.   
2. Ne angajăm să menŃinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile, (nouazeci de zile), 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.  
3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziŃie publică, această ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract 
angajant între noi. 
4. Precizăm că:  
   - nu depunem ofertă alternativă.  
5. ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice altă ofertă pe care o 
puteŃi primi.  
     
Data .../.../...  
   
 . ........................, (nume), în calitate de ....................., legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
........................... (denumirea/numele operatorului economic şi ştampila)  
 
………………. (semnătura ) 
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Formular nr. 6 
 

      OFERTANTUL  
Înregistrat la sediul autorităŃii contractante__________________ 

                                                                                 (denumirea/numele) 
nr. _________/___________ 
                
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
Către ________________________________ 
 (denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 
 

Ca urmare a invitaŃiei de participare nr. _________ din_________________________pentru 
participarea la procedura cererii de ofertă din data de  

(ziua/luna/anul)                                                         ____________/_______________ organizată de 
autoritatea contractantă, în scopul depunerii de  oferte pentru atribuirea unui contract de servicii de auditare 
financiara şi încheierea ulterioară a contractului de achiziŃie publică solicitat, noi 
_________________________________________ vă transmitem alăturat următoarele:                          ( 
denumirea/numele ofertantului) 
                        
 
 1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând, în original: 

a) documentele de calificare; 
b) propunerea tehnică; 
c) propunerea financiară. 
Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinŃele. 

 
 

Data completării ___________   Cu stima, 
 
                                                                  Ofertant, 
                                      __________________ 
                                                             (semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

  
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, 
FAMILIEI 

ŞI PROTECłIEI SOCIALE 
AMPOSDRU 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 
2007-2013  

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MUNCII, 

FAMILIEI ŞI 
PROTECłIEI SOCIALE 

Organismul Intermediar Regional 
POSDRU Regiunea Sud - Est 

FederaŃia NaŃională a 
Sindicatelor din 

Industria Alimentară 

 

   30 

 Formular 7 
Operator economic 
________________ 
(denumire/numele) 
 
 

DECLARAłIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 
 
 

1.Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………….(denumirea operatorului 
economic), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la 
procedura pentru atribuirea contactului de achiziŃie publică …………….(se menŃionează procedura), având 
ca obiect …………………..(denumirea produsului şi codul CPV ), la data de ………..(zi, lună, an), 
organizată de ……………….(denumirea autorităŃii contractante), particip şi depun ofertă: 

□ în nume propriu; 
□ ca asociat în cadrul asociaŃiei………………………..; 

               (Se bifează opŃiunea corespunzătoare.) 
 
 
             2.Subsemnatul declar că: 
            □ nu sunt membru al niciunui grup sau reŃele de operatori economici; 
            □ sunt membru în grupul sau reŃeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 
              (Se bifează opŃiunea corespunzătoare) 
 

3.Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în 
prezenta declaraŃie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziŃie 
publică sau, în cazul în care vom fi desemnaŃi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziŃie 
publică. 

 
4.De asemenea, declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor 
şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃie suplimentară în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraŃie. 

 
5.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor  autorizaŃi 
ai………………………………………………………..(denumirea şi adresa autorităŃii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

                                                                                               
                                                                                           Operator economic 

                                                                                                 …………………. 
                                                                       ( semnatura autorizată) 
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Formular nr. 8 

 
    DECLARAłIE PRIVIND LISTA ASOCIATILOR SI A SUBCONTRACTORILOR  
si PARTEA/PĂRłILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACESTIA  

    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... <denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.  
    Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi 
documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraŃie.  
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ................... <denumirea şi adresa autorităŃii contractante> 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.  

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

Nume entitate 
legala (asociat sau 
subcontractor) 

Activitati 
din 
contract 

Valoare
aproxim 

% din 
valoarea 
contractului 

Adresa 
Acord asociat/ 
subcontractor cu specimen 
semnatura 

Liderul asociatiei 
      

Asociat  1 
      

Asociat  2 
      

Subcontractor  1 
      

Subcontractor  2 
….      

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 completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]       
 Ofertant,……....…………………….. 
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Formular pentru persoane juridice                                                                       Formular 9                        
                                                                                                                    
 
Antet/contestator 
. ................................... 

 
CONTESTAłIE 

 
Subscrisa ......................., cu sediul în ............................, cod unic de înregistrare 

...................................,reprezentată legal prin ............................, în calitate de ofertant la procedura de 
atribuire a contractului de ......................, organizată de autoritatea contractanta ......................, având sediul 
în ..........................,contest decizia autorităŃii contractante ..........................., pe care o consider nelegală. 

Motivele care stau la baza contestaŃiei sunt: 
- în fapt ................................................................... 
- în drept .................................................................. 

În sprijinul contestaŃiei depun următoarele mijloace de probă: 
. ............................................................................ 
. ............................................................................ 
 
Reprezentat legal (nume/prenume în clar) 
........................................ 
(semnătura autorizată) 
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Formular nr. 9¹ 
 

Formular pentru persoane fizice 
 
 

CONTESTAłIE 
 
 

Subsemnatul ......................, cu domiciliul în ......................., în calitate de ofertant la procedura de 
atribuire a contractului de ..............., organizată de autoritatea contractantă ...................., având sediul 
în................................,contest decizia autorităŃii contractante ..........................., pe care o consider nelegală. 

Motivele care stau la baza contestaŃiei sunt: 
- în fapt ................................................................... 
- în drept .................................................................. 
 

În sprijinul contestaŃiei depun următoarele mijloace de probă: 
. ............................................................................ 
. ............................................................................ 
Semnătura autorizată.................... 
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Formular 10 

 
                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 

 
 
 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

 
 

Catre ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, 
                        (denumirea contractului de achizitie publica) 

noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________, 
                      (denumirea bancii)                                                                                             (adresa bancii) 

ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de 
                                                           (denumirea autoritatii contractante)  

__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba 
                    (in litere si in cifre) 

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa 
specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora 
dintre situatiile urmatoare: 
 
    a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate  
                                                  (denumirea/numele) 

a acesteia; 
                     
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                    (denumirea/numele) 

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; 
 
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                     (denumirea/numele) 

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 
 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________. 
 
Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnatura autorizata) 
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Formular nr.11 

CERTIFICAT  
de participare la licitaŃie cu ofertă independentă  
I. Subsemnatul/SubsemnaŃii, ..................., reprezentant/reprezentanŃi legali al/ai 
................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziŃie publică 
organizată de ..........., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de 
.................,  
certific/certificăm prin prezenta că informaŃiile conŃinute sunt adevărate şi complete din 
toate punctele de vedere.  
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:  
1. am citit şi am înŃeles conŃinutul prezentului certificat;  
2. consimt/consimŃim descalificarea noastră de la procedura de achiziŃie publică în 
condiŃiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice 
privinŃă;  
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să 
înainteze oferta de participare, inclusiv în privinŃa termenilor conŃinuŃi de ofertă;  
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înŃelege oricare persoană fizică sau 
juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care 
ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziŃie publică sau ar putea oferta, întrunind 
condiŃiile de participare;  
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faŃă de oricare 
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înŃelegeri sau aranjamente cu aceştia;  
6. oferta prezentată nu conŃine elemente care derivă din înŃelegeri între concurenŃi în 
ceea ce priveşte preŃurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenŃia de a 
oferta sau nu la respectiva procedură sau intenŃia de a include în respectiva ofertă 
elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;  
7. oferta prezentată nu conŃine elemente care derivă din înŃelegeri între concurenŃi în 
ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaŃii particulare ale produselor sau serviciilor 
oferite;  
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui 
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunŃată de contractor.  
III. Sub rezerva sancŃiunilor prevăzute de legislaŃia în vigoare, declar/declarăm că cele 
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.  
Ofertant, Data  
........................  
Reprezentant/ReprezentanŃi legali  
(semnături) 
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   BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 

 
 
 

               SCRISOARE DE GARANłIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUłIE 
 
 

Către ___________________________________________ 
                              (denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 

 
Cu privire la contractul de achiziŃie publică ________________________________, 

                                                                                                                                  (denumirea contractului) 

încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în 
calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la 
concurenŃa sumei de _____________ reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, 
orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoŃită de o declaraŃie cu privire la neîndeplinirea 
obligaŃiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziŃie 
publică mai sus menŃionat. Plata se va face în termenul menŃionat în cerere, fără nici o altă 
formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. 

Prezenta garanŃie este valabilă până la data de ____________________ . 
În cazul în care parŃile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate 

a garanŃiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului 
băncii, se va obŃine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanŃie îşi 
pierde valabilitatea. 

 
Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnătura autorizată) 
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Capitolul IV       -  CONTRACT DE SERVICII - MODEL ORIENTATIV 
 
 

nr. _____________ data ____________________ 
 

    1. În temeiul OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată 
prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de 
furnizare de produse, 

     între 
    ..................................................................................(denumirea autorităŃii contractante), adresa  
......................, telefon/fax ........, număr de înmatriculare .............., cod fiscal ........., cont trezorerie 
......................, reprezentată prin ......................... (denumirea conducătorului), funcŃia ................ în calitate de 
achizitor, pe de o parte, 

    şi 
   ………………………………………................... (denumirea operatorului economic), adresa 
......................................., telefon/fax ................, număr de înmatriculare ............., cod fiscal ..........., cont 
(trezorerie, banca) ....................., reprezentată prin ...................... (denumirea conducătorului), funcŃia 
..............., în calitate de furnizor, pe de alta parte. 

 
    2. DefiniŃii 
 
    2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaŃi astfel: 

a.contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b.achizitor şi furnizor - părŃile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul      
contract; 

   c.preŃul contractului - preŃul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 
   pentru îndeplinirea integrala şi corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor asumate prin contract; 

d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul 
contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului; 
e.servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităŃile legate de furnizarea produselor, cum ar 
fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcŃiune, asistenta tehnica în perioada de garanŃie şi orice 
alte asemenea obligaŃii care revin furnizorului prin contract; 
f.origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul 
de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenŃială a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut 
comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele 
sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naŃionalitatea furnizorului; 

   g.destinaŃie finală - locul unde furnizorul are obligaŃia de a furniza produsele; 
h.termenii comerciali de livrare vor fi interpretaŃi conform INCOTERMS 2000 - Camera InternaŃională de 
ComerŃ (CIC); 
i.forŃa majoră - un eveniment mai presus de controlul părŃilor, care nu se datorează greselii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibila executarea şi, 
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluŃii, incendii, 
inundaŃii sau orice alte catastrofe naturale, restricŃii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunŃiativă. Nu este considerat forŃa majoră un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaŃiilor 
uneia dintre părŃi; 
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    j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
    (Se adaugă orice alŃi termeni pe care părŃile înŃeleg să îi definească pentru contract.) 
 
    3. Interpretare 
 

3.1. - În prezentul contract, cu excepŃia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifica în 
mod diferit. 

 
 
Clauze obligatorii 
4. Obiectul principal al contractului   
 
4.1 - Prestatorul se obliga sa execute servicii de auditor financiarl pentru proiectul “Adaptabilitatea Firmelor 
si Muncitorilor din Industria Alimentara din Romania la Normativa de Siguranta si Sanatate la Locul de 
Munca” in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.  
 
5. Pretul contractului 
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform 
graficului de plati, este de ...................... lei, la care se adauga ……… TVA. 
 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului este pe toată perioada proiectului. 
 ( se inscrie perioada si data) 
6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la  .... 
( se inscrie data la care inceteaza contractul) 
 
7. Executarea contractului  
7.1 – Executarea contractului incepe la data semnării acestuia de către părŃile contractante, la data de....... 
(se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul)  
 
8. Documentele contractului 
8.1  - Documentele contractului sunt: 
(Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului) 
 
9.  Obligatiile principale ale prestatorului 
9.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in 
propunerea tehnica, anexa la contract.  
9.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in 
propunerea tehnica. 
9.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), 

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care 
o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 

 
10.  Obligatiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul convenit. 
10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii 
de catre acesta.  
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10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute 
convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei 
de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, 
prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil. 
 
11.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta 
cu .5 %  / zi de întârziere din pretul contractului până la îndeplinirea efectivă a întârzierilor 
11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,15 %  / zi de 
întârziere din plata neefectuata. 
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si 
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-
interese. 
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata 
furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa 
nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor.  In acest caz, furnizorul 
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinita pâna la data 
denuntarii unilaterale a contractului. 
 
Clauze specifice 
 
12. Garantia de buna executie a contractului 
12.1 - (1) Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% , 
pentru perioada de 36 de luni, prin scrisoare de garanŃie bancară si, oricum, pana la intrarea in efectivitate 
a contractului.  
12.2 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului 
creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile 
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, 
achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorul, precizand totodata obligatiile care nu au fost 
respectate.    
12.3 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 45 de zile de la indeplinirea 
obligatiilor asumate. 
12.4 - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului 
 
13. Alte resposabilitati ale prestatorului 
13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. 
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, materialele, 
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru 
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce 
in mod rezonabil din contract.   
13.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de 
prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de 
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.  
 
14. Alte responsabilitati ale achizitorului 
14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta 
le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 
 
15. Receptie si verificari  
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.  
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15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 
obligatia de a notifica, in scris,  prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. 
 
16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
16.1 - (1)  Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la 
primirea ordinului de incepere a contractului. Ordinul de începere a contractului se va da în termen de cel 
mult 15 zile de la data semnării contractului 
 (2) In cazul in care  prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate 
achizitorului partile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si 
 b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului. 
16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi 
terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, 
termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 
(2) In cazul in care:  

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza  prestatorului, sau 
ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului 

de catre prestator, 
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a 
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.  
16.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are 
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 
asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act  aditional. 
16.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice 
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.  
 
17. Ajustarea pretului contractului 
17.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in 
propunerea financiara, anexa la contract. 
17.2 - Pretul contractului este ferm şi nu se actualizeaza . 
 
18. Amendamente  
18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale 
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
 
19. Subcontractanti 
19.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte 
cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. 
19.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu 
subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia 
se constituie in anexe la contract. 
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea sa 
din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc 
partea lor din contract. 
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului. 
 
20. Cesiunea  
20.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara 
sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 
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20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii 
asumate prin contract.  
 
21. Forta majora 
21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna 
din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
22. Solutionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul si  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 
contractului. 
22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu 
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei,. 
 
23. Limba care guverneaza contractul 
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
  
24. Comunicari 
24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
 
25. Legea aplicabila contractului 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 

Partile au inteles sa incheie azi ..............  prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte.     
  ( se precizeaza data semnarii de catre parti) 
 

           Achizitor,                                                                                            Furnizor, 
          ...........................                                                                              .......................... 
      (semnătura autorizată)                                  (semnătura autorizată) 
                LS                                                                                                         LS 

Director,                                                                                                    Director, 
 
Şef Serviciu Economic şi Administrativ                                              Director economic, 
 
Compartimentul Juridic                                                                     
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