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DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA DE 
SERVICII DE PUBLICITATE 

 

Achizitor:  S.C. COMPA S.A. SIBIU   

Titlul proiectului POSDRU:  
“Promovarea sanatatii si securitatii la locul de 
munca. Imbunatatirea conditiilor de munca in 
sectorul de presaj” 

ID proiect POSDRU  54983 

Calitatea achizitorului in cadrul proiectului  Beneficiar: S.C.COMPA S.A.SIBIU  

 
 
1. INFORMATII GENERALE  

1.1. Achizitor  

Denumire:  S.C. COMPA S.A. 

Adresa:  str. Henri Coanda nr.8,  

Localitate: Sibiu Cod poştal : 550234  Ţara: România  

Cod unic de înregistrare:  RO 788767 

Persoana de contact:  

Laurentiu Grobnicu 

Telefon: 0269 / 239400, interior 121; 0755110426 

Fax 0269 / 212204 

E-mail:  laurentiu.grobnicu@compa.ro 

Adresa de internet: www.compa.ro  
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1.2.  a) Termen limita de depunere a ofertelor (dat a si ora): 
27 octombrie 2010 ora10:00  

b) Adresa unde se primesc ofertele :  

Sibiu, str. Henri Coanda nr.8, cod postal 550234  

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in documentatia pentru 
ofertanti sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus nu va fi evaluata de achizitor, acestea 
fiind pastrate la sediul achizitorului, nedeschise. 

Pot participa la sedinta de deschidere a ofertelor reprezentanti ai conducerii societatii si 
reprezentanti ai ofertantilor care au depus oferte; fiecare persoana care participa la deschiderea 
ofertelor va prezenta; delegatia / imputernicirea societatii si copia actului de identitate 

 

 
2.  OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 

2.1.1. Denumire contract: servicii   

2.1.2. Descriere succinta a serviciilor ce vor fi achiziti onate:  
„de publicitate”  pentru contractul de finantare in cadrul proiectului „“Promovarea sanatatii si 
securitatii la locul de munca. Imbunatatirea conditiilor de munca in sectorul de presaj”  
Serviciile se vor asigura in 3 aparitii pe durata celor 9 luni de implementare a proiectului conform 
modelului din Anexa 1 

2.1.3. Denumire contract şi locul de prestare:  
Achizitia publica de furnizare servicii de publicitate 

a)Lucrari                              □ b)Produse                          □ c)Servicii                   � 

Execuţie                                 □ 
Proiectare şi execuţie            □  
Realizare prin orice mijloace  
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de achizitor          □ 

Cumpărare                          □  
Leasing                               □  
Închiriere                             □  
Cumpărare în rate               □  
 

Categoria serviciului :  
2A � 
2B □  
Conform Anexelor II A şi II B  
Din OUG 34/2006  

Principala locaţie a lucrării:  
_______________________  

Principalul loc de livrare:  
____________________ 

Principalul loc de prestare:  

Sediul locatiei ofertate  

2.1.4. Durata contractului de achizi ţie publică: contractul se va derula pe o perioada 9 luni 
incepand de la data atribuirii contractului  
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3.  INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT 
PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE 

3.1. Preţul cel mai scăzut   � 

3.2. Oferta cea mai avantajoasa □ 
 

 

4. PREZENTAREA OFERTEI 

4.1. Limba de redactare 
a ofertei   Română  

4.2. Moneda in care 
este exprimat pretul   Lei  

4.3. Perioada de 
valabilitate a ofertei  9 luni   

4.4. Modul de 
prezentare a ofertei 
tehnice şi financiare   

Toate documentele vor avea pe langa semnatura, mentionat in clar 
numele intreg. 

Criterii de calificare si selectie: 

1) declaratie privind calitatea de participant la procedura – Scrisoare 
de inaintare - Formularul 1 

Conditii minime obligatorii si documente justificat ive: 

2) Declaraţie privind calitatea de participant la procedură - 
Formularul 2 

3) declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea: Formularul 3 

4) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 
nr.34/2006 - Formularul 4 

Capacitatea de exercitare a activitatii: 

5) Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului-
copie semnata si stampilata de reprezentantul legal 

Depunerea ofertei: 

Oferta se va depune la sediul achizitorului, direct sau prin poştă.  

Data limit ă pentru depunerea ofertei : 27.10.2010 ora 10:00 

Cerinte minime obligatorii: 

6) fisa de informatii generale - Formularul 5 

Elaborarea ofertei:  Ofertantul va prezenta  
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- oferta financiara - Formularul 7 

-o anexă la formularul de ofertă care trebuie să conţină cel puţin 
următoarele informaţii: preţurile unitare, cantităţile şi preţurile totale 
precum şi orice alte elemente de natură financiară sau comercială 
care sunt necesare pentru evaluarea ofertei Ofertantul trebuie să 
prezinte un exemplar al ofertei (tehnice şi financiare). Acestea 
trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi semnate 
pe fiecare pagină de reprezentantul / reprezentanţii autorizat / 
autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract.  

Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte 
sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana / persoanele 
autorizată / autorizate să semneze oferta.  

Plicurile trebuie să fie marcate după cum urmează:  

Propunerea tehnică si financiara, în original pe care se va scrie 
denumirea şi adresa ofertantului, precum şi menţiunea OFERTA 
PENTRU „SERVICII PUBLICITATE”  

Oferta. In original se va inainta cu scrisoare de inaintare- formularul 
1 prin scrisoare recomandata sau depusa personal la adresa 
achizitorului. 

4.5 Posibilitatea 
retragerii sau 
modific ării ofertei 

Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau / şi 
documentele care însoţesc oferta, după expirarea datei limită pentru 
depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la 
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, cu 
excepţia cazurilor în care acest lucru este solicitat de comisia de 
evaluare conform prevederilor legale.  

Achizitorul nu-şi asumă răspunderea pentru ofertele depuse / 
transmise la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul sau invitaţia 
de participare.  

Oferta care este primită după expirarea termenului limită pentru 
depunere, se pastreaza nedeschisă la sediul achizitorului. 

4.6. Informatii 
referitoare  la termenele 
pentru livrarea 
bunurilor , prestarea 
serviciilor, executia 
lucrarilor  

Clauze contractuale obligatorii: 

- condiţia de furnizare a serviciilor: acestea se vor furniza in 
conformitate cu modelul din anexa din documentatia de atribuire, in 
luna si saptamina solicitata. 

4.7. Solu ţionarea 
contesta ţiilor 

În temeiul art. 21 din Constituţia României, ofertantul poate opta 
pentru una din următoarele jurisdicţii :  
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4.7.1. Jurisdic ţia special ă administrativ ă 

In temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 – competenţa de 
soluţionare a contestaţiilor revine achizitorului prin intermediul 
compartimentului juridic  

Contestaţiile se vor depune la sediul achizitorului Adresa: str. Henri 
Coanda nr.8, 550234 

Localitatea: Sibiu , Telefon: 0269/ 239400 , Fax: 0269/ 212204 

4.7.2. Jurisdic ţia special ă prevăzută de art. OUG nr. 34/2006 

Competenţa de soluţionare a contestaţiilor revine Consiliului Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor 

Contestaţiile se vor depune la sediul Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor 

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 

Localitatea : BUCUREŞTI Cod postal: 030084 Ţara: România 

E-mail: office@cnsc.ro; Telefon: 021.3104641 

Adresa internet: www.cnsc.ro Fax:021.3104642 

4.7.3. Denumirea instan ţei competente : Tribunalul Sibiu  Adresa 
: Bd. Victorei nr.11. Localitatea: Sibiu, Cod poştal : 550024 – 
România, Telefon: 0269/ 217 104; Fax: 0269/ 217 702 

4.8. Clauzele 
contractuale obligatorii 
/ inclusiv conditii de 
actualizare a pretului 

Conform modelului de contract anexat 

Pretul nu poate fi modificat pe durata de valabilitate a contractului 

Plata serviciilor se va realiza in termen de 5 zile de la data emiterii 
facturii pentru produsele receptionate 

 

 

 

5  DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI SPECIFICATII TEHNICE 

Descrierea serviciului; Publicarea a 3 anunturi dupa modelul de mai jos: 
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Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei finan ţeaza la S.C. COMPA S.A. Sibiu 
imbunatatirea conditiilor de munca in sectorul de p resaj si constientizarea angajatilor in 

domeniul sanatatii si securitatii in munca 

 

S.C. COMPA S.A. Sibiu beneficiaza pentru anii 2010-2011 de o contributie comunitara a Uniunii 
Europeane prin Fondul Social European  şi de o contributie publica nationala prin Guvernul 
României . 

S.C. COMPA S.A. a accesat fonduri prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 pe Axa prioritara 3 ‘’Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a 
intreprinderilor’’ si Domeniul major de interventie 3.2. ‘‘Formare si sprijin pentru intreprinderi si 
angajati pentru promovarea adaptabilitatii’’. 

Proiectul finantat “Promovarea sanatatii si securitatii la locul de mu nca. Imbunatatirea 
conditiilor de munca in sectorul de presaj”  beneficiaza de linia de finantare de minimis nr.78 
‘’Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor’’se desfasoara pe o perioada de 9 de luni in 
perioada 01.10.2010-30.06.2011. 

Obiectivul general al proiectului este cresterea responsabilitatii sociale a firmei, a interesului fata 
de sanatate si siguranta a angajatilor, clientilor si partenerilor de afaceri. Motivarea angajatilor prin 
formare continua si extinderea competentelor in domeniul sanatatii si securitatii in munca. 
Promovarea la nivelul unitatii productive de presaj a legislatiei de securitate si sanatate in munca 
si imbunatatirea conditiilor de munca. 

Grupurile tinta sunt alese dintr-un sector de productie-prelucrari prin deformare plastica la rece -
unde riscurile generate de procese sunt mari – zgomot mare si prognostic de accidentare ridicat. 

Prin parcurgerea acestui proiect managerii de nivel mediu si inferior,personalul de executie cit si 
lucratorii vor cunoaste sistemul de management din firma in si cerintele legislative.  

Beneficiile pentru lucratorii din aceasta sfera de activitate sunt cresterea nivelului de securitate si 
sanatate la locurile de munca. 

Pentru angajator rezultatele vizate sunt cresterea capacitatii societatii de a dezvolta resursele 
umane intr-un domeniu specific - securitate si sanatate in munca, formarea managerilor si a 
lucratorilor pentru cresterea adaptabilitatii societatii la cerintele pietei,cresterea productivitatii 
muncii, reducerea costurilor cu personalul, fidelizarea personalului, contribuind prin aceasta la 
atingerea obiectivelor specifice ale Axei prioritare 3, DMI 3.2, si a obiectivului general al 
POSDRU. 

Informatii despre derularea proiectului puteti afla de la managerul proiectului, Laurentiu 
GROBNICU telefon 0269/239400 interior 121, e-mail: laurentiu.grobnicu@compa.ro 
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Responsabilit ăţile p ărţilor cu privire la angajament:  

“Beneficiarul” se referă la organizaţia care primeşte finanţarea nerambursabilă şi care a semnat 
contractul de finanţare cu Autoritatea de Management / Organismul Intermediar. Beneficiarul este 
responsabil pentru punerea la dispoziţia prestatorului a comenzilor ferme conform graficului de 
prestare a serviciilor.  

„Prestatorul ” este persoana juridică autorizată potrivit legislaţiei în vigoare de către autoritatea 
competentă, să desfăşoare activitatea de prestare de servicii, în conformitate cu reglementările 
prevăzute de legislaţie în domeniul respectiv. Prestatorul este responsabil pentru respectarea 
cerinţelor privind calitatea serviciilor prestate conform clauzelor contractuale acceptate şi asumate 
de către părţi.  

Prestatorul nu are dreptul, fără acordul scris al S.C. COMPA S.A.Sibiu de a utiliza informaţiile şi 
documentele obţinute sau la care are acces, atât în perioada contractului, cât şi ulterior finalizării 
acestuia, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.  

Încălcarea prevederilor referitoare la confidenţialitate, atrage după caz, conform prevederilor 
legale în vigoare, răspunderea administrativă, civilă sau penală a persoanei fizice / juridice 
vinovate.  

La încheierea duratei de valabiliate a contractului se va încheia un proces verbal de recepţie 
finală,.  

Subiectul angajamentului  

Subiectul angajamentelor îl constituie achizitia de servicii de publicitate necesare derularii 
proiectului “Promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca. Imbunatatirea conditiilor de 
munca in sectorul de presaj”. 
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SECŢIUNEA II 

 

FORMULARE 
 

 
Formularul 1 Scrisoare de înaintare 

Formularul 2 Declaraţie privind calitatea de participant la procedură 

Formularul 3 Declaraţie privind eligibilitatea 

Formularul 4 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din O.U.G.nr. 34/2006 

Formularul 5 Informaţii generale  

Formularul 7 Formular de ofertă financiară 
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FORMULARUL 1  

Operator economic        Înregistrat la sediul achizitorului 

…………………………..     nr………../……………………. 

(denumirea / numele) 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către, 

  

S.C.COMPA S.A.Sibiu 

str. Henri Coandă ,nr.8, Sibiu cod poştal 550234, jud. Sibiu, România 

 

Ca urmare a invitaţiei de participare nr…...…...….din……....................….., publicată în …………. 
şi postată pe site-ul dvs., în calitate de achizitor, prin care suntem invitaţi să prezentăm oferta în 
scopul atribuirii contractului de Achiziţie ....................................................................................,  

noi...................................................................................................................................................., 
cu sediul în localitatea ..............................................................., str................................................., 
nr.........., ap........, prin reprezentant legal ........................................................................................., 
telefon.........................., fax..............................., adresa de e-mail.................................................., 
vă transmitem alăturat, oferta noastră. 

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

 

Data .............../........../.................. 

 

Cu stimă, 

OPERATORUL ECONOMIC, 

................................................................., 

prin reprezentant legal.............................., 

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

(semnătura autorizată) 
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FORMULARUL 2 

DECLARAŢIE  

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR Ă 

1. Subsemnatul reprezentant împuternicit al………………………………….……………............... 
(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei 
de fals în acte publice, că la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin 
procedura deschisă- prospectare piaţă, având ca obiect Achiziţie servicii de publicitate, la data 
de………………..(zi/luna/an), organizată de……………………………………….…………………….  

(denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă : 

□  în nume propriu 

□  ca asociat în cadrul asociaţiei 

□  ca subcontractant al……………………….. 

( se bifează opţiunea corespunzătoare) 

2. Subsemnatul declar că : 

□  nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici 

□  sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu datele de recunoaştere o prezintă în 
anexă ( se bifează opţiunea corespunzătoare) 

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

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi conformării declaraÎiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, 
orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

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

. 

Operator economic       Data .............../........../.................. 
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FORMULARUL 3  

OPERATOR ECONOMIC 

………………………………. 

(denumirea / numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

Subsemnatul, reprezentant al...........................................................................................................,  

                                                  (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)  

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de 
urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificări şi 
completări, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă 
şi / sau spălare de bani.  

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de 
operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură / ofertă 
comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.  

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

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ................................................. 

 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

 

Data .............../........../.................. 

Operator economic 

 

………………………………………. 

(semnătura şi ştampila autorizată) 
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FORMULARUL 4  

OPERATOR ECONOMIC 

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

 (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situa ţiile prev ăzute la art. 181 din O.U.G nr. 34/2006 

 

Subsemnatul(a)………………………………………..………………………………………………….., 
reprezentant al ………………………………………………………………………………….…………… 
(denumirea / numele şi sediul / adresa ofertantului), la procedura deschisă / competitivă, pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect .............................................................., 
la data de…………………., organizată de S.C.COMPA S.A.Sibiu, declar pe proprie răspundere 
că: 

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

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

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

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

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

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

 

Operator economic      Data .............../........../.................. 

 

 

 (semnătura şi ştampila autorizată) 
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FORMULARUL 5 

OFERTANTUL 

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

 (denumirea / numele) 

INFORMAŢII GENERALE 

1. Denumirea / numele: 

2.  Codul fiscal: 

3.  Adresa sediului central: 

4.  Telefon: 

     Fax: 

     E-mail: 

5.  Certificatul de înmatriculare / înregistrare: 

6.  Obiectul de activitate, pe domenii:  

7.  Birourile filialelor / sucursalelor locale, dacă este cazul: 

8.  Principala piaţă a afacerilor: 

9.  Cifra de afaceri în ultimii 3 ani( 2007, 2008, 2009) la 31 decembrie şi cifra de afaceri din 
bilanţul semestrial depus la 30.06.2010. 

 

Nr. 
Crt.  Anul Cifra de afaceri 

1 2007  

2 2008  

3 2009  

4 30.06.2010  

 

 

Ofertant, 

 

.............……....................... 

 (semnătura autorizată) 
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FORMULARUL 7 

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 

 

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Domnilor, 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
..................................................................................... (denumirea / numele ofertantului), ne oferim 
ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să 
prestăm ............................................................................................ (denumirea serviciului), pentru 
suma de .............................................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda 
ofertei), plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare 
de .......................................................................... (suma în litere şi în cifre). 

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

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

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

5. Precizăm că: 

    □ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar "alternativă"; 

    □  nu depunem oferta alternativă. 

    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

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

 Data …..../….../…………... 

 

..........................................., (semnătura), în calitate de ………………………............................, 
legal autorizat să semnez  

 

oferta pentru şi în numele .................................................................................................................. 
(denumirea/numele operatorului economic) 

(semnătura şi ştampila autorizată) 
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SECTIUNEA III 

 

 

MODEL - CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII 
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CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII  

Nr. ………… din ………………..  

1. Părţi contractante  

Între S.C. COMPA S.A. cu sediul în Sibiu, Str. Henri Coanda nr.8, CP 550234, tel. +40269-
239400, fax. +40269-237770, cod fiscal RO788767, având contul .................................................. 
sucursala Sibiu, reprezentată prin Administrator – Ioan DEAC, în calitate de achizitor,  

şi  

S.C. ………....................……….. S.A. / S.R.L. cu sediul in …………………...........................……., 
cod fiscal …….................……, având cont in lei ………..................................................………… la 
…….……........................................……, reprezentată prin …………...............................………… 
în calitate de prestator, a intervenit prezentul contract.  

 

2. Obiectul şi pre ţul contractului  

2.1. – Serviciile ce fac obiectul prezentului contract cuprind: Servicii de informare şi publicitate în 
presa scrisă aferente proiectului POSDRU / 78 / 3.2. / A / 54983 cu titlul „Titlul Proiectului: 
Promovarea sanatatii si securitatii la lucul de mun ca. Imbunatatirea conditiilor de munca in 
sectorul de presaj. 

2.2. – Preţul contractului este ……….….. lei la care se adaugă ………..… lei TVA, platibili în 
conformitate cu clauza 15 din contract.  

 

3. Durata contractului  

3.1. – Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către părţi şi este valabil în perioada 
octombrie 2010-iunie 2011 

 

4. Defini ţii  

4.1. – În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  

a) contract – actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat între o 
autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un prestator de servicii, în calitate de prestator;  

b) achizitor şi prestator – părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul 
contract;  

c) preţul contractului – preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;  

d) servicii – activităţi a căror prestare face obiectul contractului;  

e) produse – echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 
serviciilor prestate conform contractului;  



 
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa prioritara 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor 
Domeniul major de interventie 3.2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii 

 

  
Titlul proiectului “Promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca. 
Imbunatatirea conditiilor de munca in sectorul de presaj” 
contract POSDRU 78/3.2./A/54983 

 

S.C.COMPA S.A.Sibiu,   
Str.H.Coanda nr.8, 550234; 
Tel. +40 269 237878;  
Fax +40 269 212204 

f) standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de 
sarcini şi în propunerea tehnică;  

g) forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare 
a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă . Nu este considerat 
forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.  

h) zi – zi calendaristică; an – 365 de zile.  

 

5. Interpretare  

5.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.  

5.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit.  

 

6. Aplicabilitate  

6.1. – Contractul de servicii intră în vigoare după semnarea acestuia de ambele parti.  

 

7. Standarde  

7.1. – Nu este cazul 2  

 

8. Drepturi de proprietate intelectual ă  

8.1. – Prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:  

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu prestarea serviciilor; şi  

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea propunerii tehnice .  

9. Documentele contractului  

9.1 - Documentele contractului sunt:  

a) acte adiţionale, dacă există;  

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară cuprinse în oferta înregistrată sub nr. ...;  
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10. Responsabilit ăţile prestatorului  

10.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi termenele stabilite la punctul 4.1.  

(2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, 
materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive 
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  

10.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul 
de prestare convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 
contractului .  

10.3. . Prestatorul va publica a 3 anunţuri (1 anunţ/lună) referitor la activităţile desfăşurate în 
cadrul proiectului;  

10.4. Afisarea fiecăruia din aceste anunţuri se va face într-o machetă alb-negru de aproximativ 
200 cmp, in ziarele locale cu acoperire în judeţul Sibiu. Macheta pentru fiecare anunţ va fi pusă la 
dispoziţia prestatorului odată cu emiterea comenzilor lunare, cu minim 10 zile înainte de 
începerea lunii; în cadrul fiecărui anunţ se va menţiona în mod obligatoriu denumirea 
beneficiarului.  

10.5. Prestatorul are obligaţia să emită factura în termen de 3 zile de la data ……………  

 

11. Responsabilit ăţile achizitorului  

11.1. Să pună la dispoziţie prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut şi 
pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului .  

 

12. Recep ţie şi verific ări  

12.1. – Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică .  

12.2. – Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 
are obligaţia de a notifica în scris prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru 
acest scop.  

 

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare  

13.1. – (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil 
de la primirea ordinului de începere a contractului, care, în cazul prezentului contract, se 
consideră a fi data semnării contractului.  

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun accord:  
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a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi  

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.  

13.2. – (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora 
prevăzută să fie terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizată în 
termenul convenit de părţi, termen care se calculează conform art. 3.1 din prezentul contract.  

(2) În cazul în care:  

a) orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului; sau  

b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea 
contractului de către prestator îndreptăţesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de 
prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada 
de prestare şi vor semna un act adiţional.  

13.3. – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, 
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea 
datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act 
adiţional.  

13.4. – Cu excepţia prevederilor clauzei 21 şi în afara cazului în care achizitorul este de acord cu 
o prelungire conform clauzei 14.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului 
de a solicita penalităţi prestatorului potrivit prevederilor clauzei 19.  

 

14. Modalit ăţi de plat ă  

14.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de cel mult 30 de zile de 
la data ……………., pe baza …………………………………… şi a facturii emise de acesta.  

14.2. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei 
prevăzute la clauza 15.1 şi fără a prejudicia dreptul prestatorului de a apela la prevederile clauzei 
18.1, acesta din urmă are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestării 
şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a 
plăţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai 
scurt timp posibil.  

 

15. Actualizarea pre ţului contractului  

15.1. – Pentru serviciile prestate plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract.  

15.2. – Preţul contractului nu se actualizează.  

 

16. Amendamente  

16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
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interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului.  

 

17. Penalit ăţi, daune-interese  

17.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o 
sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului (0.5% pentru fiecare zi de 
întârziere)  

17.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei prevăzute la clauza 15.1, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată. (0.5% pentru fiecare zi de întârziere)  

 

18. Rezilierea contractului  

18.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă 
dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune 
interese.  

18.2. În cazul prevăzut la clauza 19.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului.  

 

19. Cesiunea  

19.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului.  

19.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract.  

 

20. For ţa major ă  

20.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  

20.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  

20.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.  

20.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor.  
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20.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.  

 

21. Solu ţionarea litigiilor  

21.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 
cu îndeplinirea contractului.  

21.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca dispută să 
se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de drept comun din Sibiu.  

 

22. Limba care guverneaz ă contractul  

22.1. Limba care guvernează contractul este limba română.  

 

23. Comunic ări  

23.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris.  

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii.  

23.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.  

 

24. Legea aplicabil ă contractului  

24.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  

 
 
 

Prestator,        Achizitor, 
 

……………      S.C. COMPA S.A.Sibiu 


