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SECŢIUNEA I 
 
 

 FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI  

 

 

 

 

 

Secţiunea I conţine informaţiile specifice referitoare la aplicarea concretă a procedurii pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică, care sunt destinate potenţialilor ofertanţi interesaţi să 
participe la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare  

La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie să respecte toate instrucţiunile, formularele, caietul de 
sarcini, clauzele contractuale şi specificaţiile conţinute în această documentaţie pentru procedura de 
atribuire a contractului de servii audit. Transmiterea unei oferte care nu conţine toate informaţiile şi 
documentele cerute, până la termenul limită de depunere a ofertelor specificat, va putea duce la 
respingerea ofertei.  

Formularele prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire trebuie completate în mod corespunzător. 
Formularele, declaraţiile şi certificatele prevăzute trebuie semnate, în original, dacă nu se specifică 
altfel, de persoanele sau instituţiile autorizate. 
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FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI 
.  

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA 

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

Titlul proiectului POSDRU:  

Proceduri si instrumente pentru cresterea 
nivelului de securitate si protectie a sanatatii la 
locurile de munca prin evaluarea sistematica a 
conformarii cu legislatia de sanatate si 
securitate in munca 

ID proiect POSDRU  47949 
Calitatea achizitorului in cadrul proiectului  Beneficiar: S.C.COMPA S.A.SIBIU  
 

1. INFORMATII GENERALE  

1.a. Autoritatea contractanta  

Denumire: S.C. COMPA S.A.  

Adresa: str. Henri Coanda nr.8, Sibiu  

Localitate: Sibiu Cod poştal : 550234  Ţara: România  

Cod unic de înregistrare: RO 788767  

Persoana de contact:  

Grobnicu Laurentiu - Eduard 

Telefon: 0269 / 239400, 237878 int.121 

 mobil     0755 / 110426  

Fax:        0269 / 212204 

E-mail:  laurentiu.grobnicu@compa.ro 

Adresa de internet: www.compa.ro  

Mijloace de comunicare: în scris, prin oricare dintre următoarele modalităţi:  

     a) prin poştă;  

     b) prin fax;  

     c) prin e-mail: laurentiu.grobnicu@compa.ro  

     d) prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit.a)-c)  

 
Documentaţia se poate obţine:  

- la adresa mai sus menţionată  

- altele: www.compa.ro  
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1.b. Cai de atac :  

Eventualele contestaţii se pot depune :  

-fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;  

-fie la autoritatea contractanta si apoi la instanţa competenta  

 

1.c.  Sursa de finan ţare 

Sursele de finanţare a contractului de furnizare 
care urmează să fie atribuit:  
POSDRU / 78 / 3.2. / A / 47949 cu titlul 
„Proceduri si instrumente pentru cresterea 
nivelului de securitate si protectie a sanatatii la 
locurile de munca prin evaluarea sistematica a 
conformarii cu legislatia de sanatate si securitate 
in munca”  

Dupa caz, proiect / program finanţat din fonduri 
comunitare  
DA �                                                 NU �  
Daca DA, faceţi referire la proiect/program  

 

1.d.  Calendarul procedurii pentru achizi ţia de servicii de informare şi publicitate 

DA ORA  1)  LOCATIA  

Termen limită de depunere a ofertelor  16.08.2010 12:00 
Sediul autorităţii 

contractante  

Data şedinţei de deschidere a ofertelor 2)  16.08.2010 15:00 Sediul autorităţii 
contractante  

Data finalizării evaluării ofertelor 3)  16.08.2010 
Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de 
atribuire 3)  17.08.2010 

Semnarea contractului 3)  18.08.2010 Sediul autorităţii 
contractante 

 

1) Ora locală a autorităţii contractante  

2) Pot să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor pe lângă comisia de evaluare şi 
reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte pentru contractul respectiv.  

3) Dată estimativă  

Orice ofertă primită după data şi ora limită de depunere a ofertelor sau la altă adresă decât cea 
stabilită în anunţul pentrîncheierea unui contract de servicii audit şi în prezenta documentaţie va fi 
respinsă. 
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2.  OBIECTUL CONTRACTULUI  

2.1.  Denumire contract: 

2.1.1. Descriere succinta a serviciilor ce vor fi achiziti onate:  

Servicii de informare şi publicitate în presa scrisă, în vederea implementării proiectului POSDRU 
47949 “Proceduri si instrumente pentru cresterea nivelului de securitate si protectie a sanatatii la 
locurile de munca prin evaluarea sistematica a conformarii cu legislatia de securitate si sanatate 
in munca” 

2.1.2. Denumire contract şi locul de prestare:  
Locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare : Destina ţia final ă a prest ării serviciului , 
destinaţie faţă de care se vor raporta preţurile din propunerea financiară a ofertanţilor la sediul 
ofertantului, in spa ţiul pus la dispozi ţie.  

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 □  
Se specifica din care 
categorie de servicii aparţine 
obiectul contractului fie din 
Anexa 2A , fie din Anexa 2B  
da □ nu ■ 

Principala locaţie a lucrării:  
_______________________  
________________________ 
Cod CPV:  

Principalul loc de livrare:  
________________________  
_______________________  
Cod CPV:  

Principalul loc de prestare  
În spaţiul pus la dispoziţie  
 
Cod CPV: 79341000-6  

2.1.3.  Procedura se finalizează prin :  
Contract de achiziţie publică: ■ 

2. 1.4. Durata contractului de achiziţie publica pana la 28.02.2012 (de la atribuirea contractului)  

2.1.5. Oferte alternative sunt acceptate DA �            NU ■  
Se aminteşte ofertanţilor/candidaţilor ca: nu se accepta oferte alternative.  
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3.  PROCEDURA  
Procedura selectată:  

Achizitie directa prin studiu de piata 

Legisla ţia aplicata   

Legea nr.337/17.07.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenta nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr.625/20.07.2006.  

Ordonanţa de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata prin Legea nr. 
337/2006, modificata si completata prin Legea nr. 128/2007 şi OUG 94/2007, consolidata cu 
modificările ulterioare;  

Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificările si 
completările ulterioare;  

Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor 
de achiziţii publice de lucrări, de bunuri si de servicii;  

Directiva 2004/17/CE din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor poştale;  

Hotărârea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare si de gestionare a 
instrumentelor structurale;  

Ordonanţa Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor 
comunitare, precum si a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător;  

Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului de stabilire a prevederilor generale privind Fondul 
European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr.1260/1999;  

Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind 
achiziţiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale 
Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de achizitii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV;  

Comunicarea Comisiei 2006/C 179/02 privind interpretarea reglementărilor comunitare în cazul 
contractelor care nu intra sub incidenta, totală sau parţială, a Directivelor privind achiziţiile publice, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C179/2 din 1.08.2006;  

Ghidul COCOF 07/0037/02 pentru determinarea corecţiilor financiare care trebuie făcute asupra 
cheltuielii cofinanţate din fondurile structurale sau din fondul de coeziune pentru neconformarea cu 
regulile achiziţiei publice;  

Prevederile ghidului solicitantului;  

Prevederile contractului de finanţare a proiectului.  

Instructiunile AMPOSDRU privind achiztiile publice. 

Rectificare din 01.08.2006 la Legea nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenta a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de de achiziţie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial 
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nr.662/01.08.2006.  

Hotărârea nr.925/17.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a 
contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr.625/20.07.2006.  

Hotărârea Guvernului nr.198/2008 publicata in Monitorul Oficial nr.165 din data de 4 martie 2008 
pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publica prin mijloace electronice din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1660/2006  

Ordonanţa de Urgenta nr.30/12.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale 
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publica, publicata in Monitorul Oficial 
nr.365/26.04.2006.  

Hotărârea nr.942/19.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de Urgenta a 
Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 
atribuire a contractelor de achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial nr.661/01.08.2006.  

Legea nr.210/04.07.2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2005 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală; Publicata în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.580/05.07.2005.  

Hotărârea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al 
Consiliului National de Soluţionare a Contestaţiilor publicata in Monitorul Oficial nr. 553/27.06.2006.  

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ publicata in Monitorul Oficial nr. 1154/07.12.2004.  

Ordinul A.N.R.M.A.P.nr.155/02.10.2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de 
achiziţie publica, publicat in Monitorul Oficial nr.894/02.11.2006.  

Legea nr. 12/2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2002 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 38/23.01.2003.  

Hotărârea nr. 983/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei 
Auditorilor Financiari din România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634/13.07.2004.  

 

 

4.  CRITERIUL DE CALIFICARE 
 
În conformitate cu HG 925/2006, consolidată cu HG 834/2009, art. 10:  

„(4) Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. 176 din ordonanţa de 
urgenţă, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere semnată 
de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au 
fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţita de o anexă în care ofertantul 
trebuie să menţioneze succint dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe - 
inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea.”  

(5) În cazul în care uzează de dreptul prevăzut la alin. (4), ofertatul are obligaţia de a prezenta / 
completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de 
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calificare atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în 
termenul prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare.  

(6) Autoritatea contractantă trebuie să se asigure că ofertantul a cărui ofertă este declarată 
câştigătoare a prezentat, nu mai târziu de încheierea raportului procedurii de atribuire, 
certificatele/documentele prevăzute la alin. (5), acestea fiind incluse în dosarul achiziţiei publice.  

Dosarul achiziţiei publice trebuie să includă si certificate/documente ale altor ofertanţi numai dacă, în 
cadrul procesului de evaluare, au fost adoptate decizii de respingere a respectivelor oferte care s-au 
bazat pe informaţiile din respectivele certificate/documente.” 

Situa ţia personala a candidatului / ofertantului  

Declaratii privind eligibilitatea  �solicitat                                  ■nesolicitat  
Declaratie privind neincadrarea in prevederile 
art. 181 din ordonanta  

�solicitat                                  ■nesolicitat  

Declaraţie privind calitatea de participant la 
procedură  

�solicitat                                  ■nesolicitat  

Certificate constatatoare privind indeplinirea 
obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si 
taxelor către stat, inclusiv cele locale pentru 
sediul central - la data de deschiderii ofertelor  

�solicitat                                  ■nesolicitat  
Observa ţie:  
Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat 
înlesniri la plată (amânări, eşalonări etc.) de 
către organele competente nu se consideră 
obligaţii exigibile de plată, în măsura în care 
s-au respectat condiţiile impuse la 
acordarea înlesnirilor.  

Capacitatea de exercitare a activit ăţii profesionale (înregistrare)  

Persoane juridice/fizice romane  

Copie  stampilata si semnata “conform cu 
originalul”de către reprezentantul legal al 
ofertantului, sau copie legalizata după 
Certificatul de înregistrare emis de Oficiul 
Registrului Comerţului, care conţine codul 
unic de înregistrare  
■solicitat                                   �nesolicitat  

Persoane juridice/fizice straine  - 

Situa ţia economico -financiara  

Informa ţii privind situatia economico-
financiara  

Declaraţie - Fişă de informa ţii generale cu 
cifra medie de afaceri pe ultimii 3(trei) ani 
(Fomularul 7 – Sectiunea III)  
■solicitat                                   �nesolicitat  

Capacitatea tehnica si / sau profesionala  

Informa ţii privind capacitatea tehnic ă  Declaraţie privind dotările specifice  
■solicitat                                    �nesolicitat  

Informatii privind subcontractantii  �solicitat                                    ■nesolicitat 
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5. PREZENTAREA OFERTEI 

5.1. Limba de redactare ofertei  Oferta si documentele care o însoţesc trebuie sa fie 
in limba română  

5.2. Moneda in care este exprimat 
pretul  Lei  

5.3. Perioada de valabilitate a 
ofertei  

Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabila 
60 zile de la data semnării contractului. Orice oferta 
valabila pe o perioada mai mica decât perioada 
precizata anterior va fi respinsa de comisia de 
evaluare ca fiind necorespunzătoare.  

5.4. Garanţie de participare  �solicitat                                    �nesolicitat 

5.5. Modul de prezentare a ofertei 
financiare  

- Propunerea financiară va fi prezentată în plic 
separat, şi va fi exprimată în lei fără TVA, TVA-ul fiind 
exprimat separat.  

- În oferta financiară va fi prezentat preţul global (fără 
TVA) precum şi separat TVA-ul, în conformitate cu 
prevederile din Caietul de Sarcini si Formularul 10C 

- Propunerea financiară va fi semnată de persoanele 
împuternicite ale operatorului economic şi va avea un 
caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al 
conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei.  

- Plicul va fi sigilat, marcat şi ştampilat în mod 
corespunzător, inscripţionat “Propunerea Financiară”, 
şi denumire ofertant, într-un singur exemplar original  

5.6. Modul de prezentare al 
documentelor de atribuire ce 
insotesc oferta  

Oferta tehnică va fi depusă intr-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. 5.  

Cele doua plicuri vor fi depuse toate într-un plic, pe 
suport de hârtie la S.C. COMPA S.A., Str. Henri 
Coanda nr.8, CP 550234, responsabil Grobnicu 
Laurentiu-Eduard, însoţit de Scrisoarea de Înaintare – 
Formular nr. 5.  

Oferta va fi prezentată într-un plic închis şi sigilat, 
ştampilat şi marcat „PENTRU PROCEDURA DE 
ACHIZIŢIE DIRECTĂ SERVICII DE INFORMARE ŞI 
PUBLICITATE ÎN PRESA SCRISĂ - A NU SE 
DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 16.08.2010 ora 
15” şi denumire ofertant şi adresant. .  

5.7. Data limită pentru depunerea 
ofertei:  

ziua /luna/an – ora limita  

16.08.2010, ora 12.00 .  
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5.8.) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel încât 
plicul conţinând documentele de atribuire sa fie primit 
si înregistrat de autoritatea contractanta la adresa si 
pana la data limita de primire stabilite in anunţul de 
participare.  

Documentele de atribuire, pot fi depuse direct sau 
transmise prin posta. Indiferent de modalitatea de 
depunere/transmitere, ofertantul isi asuma riscurile 
transmiterii, inclusiv forţa majora.  

Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a 
autorităţii contactate decât cea stabilita in anunţul de 
participare sau care este primita de autoritatea 
contractanta după expirarea datei limita de primire a 
ofertei se returnează nedeschisa.  

Ofertantul va suporta toate costurile asociate 
elaborării si prezentării ofertei sale, precum si 
documentelor care o însoţesc, iar autoritatea 
contractanta nu va fi responsabila sau răspunzătoare 
pentru costurile respective decât in cazurile 
prevăzute de lege.  

5.9.) Deschiderea ofertelor  

Data, ora si locul deschiderii ofertelor  

Ora 15:00, data 16.08.2010 la sediul autorităţii 
contractante.  

Condi ţii pentru participan ţii la şedin ţa de 
deschidere  

La şedinţa de deschidere pot participa împuterniciţi ai 
ofertanţilor şi salariaţi ai S.C.COMPA S.A.  

 

 

6. CRITERII DE ATRIBUIRE 

6.1. Preţul cel mai scăzut                                  ■ 

6.2. Cea mai avantajoasa oferta economica    	 

 

 

7. ATRIBUIREA CONTRACTULUI / INCHEIEREA ACORDULUI-C ADRU 

AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI  
DA �         NU ■  

Daca DA, se va preciza modul de ajustare a 
preţului contractului  

Încheierea contractului de achizi ţie public ă  
Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a 
fost stabilită ca fiind câştigătoare de către comisia de evaluare in cel mai scurt termen de la comunicarea 
rezultatului procedurii. 
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SECŢIUNEA II 
 
 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 

pentru  
 

servicii de publicitate media in ziare  
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II.1.  Informa ţii generale  

Detalierea caracteristicilor minime obligatorii ale obiectului contractului de achiziţie publică de servicii 
care urmează a fi atribuit în urma procedurii de achiziţie: 

 

II.2.  Obiectivul procedurii de achizi ţie  

Furnizarea de Servicii :  
Se doreste achiziţionarea de Servicii de publicitate în media în presa scrisă (cotidian) locală,  
regională, în conformitate cu Cod CPV 79341000-6 (Servicii de publicitate) în judeţul Sibiu. 

 

II.3. SPECIFICAŢII TEHNICE  

S.C. COMPA S.A.Sibiu este promotorul proiectului: “Proceduri si instrumente pentru cresterea 
nivelului de securitate si protectie a sanatatii la locurile de munca prin evaluarea sistematica a 
conformarii cu legislatia de sanatate si securitate in munca” 

Proiectul se încadrează în obiectivele axei prioritare 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi 
întreprinderilor”; Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi sprijin pentru 
întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, din cadrul POSDRU 2007 – 2013  

Sursa de finan ţare pentru achiziţia serviciilor este: Fondul Social European, programul operational 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 ;  

 

II.4. Propunerea tehnic ă  

Conţine stabilirea cerinţelor tehnice ale materialului de reclamă, cerinţe specifice activităţilor 
contractate, elaborate de ofertant. Oferta trebuie să cuprindă toate solicitările din Fişa de date a 
achiziţiei.  

Nu se accepta folosirea acelor publicaţii care ar putea prejudicia imaginea Programului Operaţional 
Sectorial şi a Autorităţii Contractante.  

Sursa de finanţare pentru achiziţia serviciilor este: Fondul Social European, programul operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 ;  

S.C. COMPA S.A.Sibiu iniţiază procedura privind achiziţia directă a serviciilor de publicitate 
menţionate, în vederea informării publicului asupra obiectivelor proiectului “Proceduri si instrumente 
pentru cresterea nivelului de securitate si protectie a sanatatii la locurile de munca prin evaluarea 
sistematica a conformarii cu legislatia de sanatate si securitate in munca” 

Prin achiziţionarea serviciilor de publicitate media în ziar se urmăreşte:  

 publicarea a 10 anunţuri de publicitate (1 anunţ / lună) referitor la activităţile desfăşurate în 
cadrul proiectului; in lunile stabilite de achizitor. 

 publicarea a 6 articole de presa 1 articol pe luna - in lunile stabilite de achizitor. 

 afisarea fiecăruia din aceste anunţuri si articole într-o machetă alb-negru sau color, de 
aproximativ 200 cmp, in ziarele locale cu acoperire în judetul de interes: Sibiu. Macheta pentru 
fiecare anunţ va fi pusă la dispoziţia prestatorului odată cu emiterea comenzilor lunare.  
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Cerin ţe minime obligatorii  

Publicatia trebuie să fie locala, cu apariţii în judeţul de interes: Sibiu. 

În cadrul fiecărui anunţ se vor menţiona în mod obligatoriu siglele organismelor si organizatiilor 
participante la derularea programului. 

Se va utiliza anunţul cadru de promovare, care este afisat pe site-ul COMPA, in cadrul acestui 
proiect. Macheta pentru fiecare anunţ va fi pusă la dispoziţia prestatorului cu minim 7 zile înainte de 
data aparitiei. 

Impactul urm ărit  

Va fi atins un grad sporit de interes pentru activitatile educationale desfasurate in cadrul proiectului, in 
partea grupului tinta, angajati, intreprinzatori, manageri, persoane fizice autorizate, medici de 
medicina muncii. 

Prestarea serviciilor se va derula pe bază de comenzi emise de beneficiarul proiectului, după 
încheierea contractului.  

Ofertanţii vor prezenta:  

-propunerea tehnică  

-propunerea financiară  

 

II.5. CONDIŢII SPECIALE OBLIGATORII PENTRU SERVICIILE DE PUBLIC ITATE CE 
VOR FI PRESTATE  

Proprietatea asupra ofertelor  

Cu excepţia ofertelor depuse la o altă adresă a beneficiarului decât cea stabilită sau după expirarea 
datei limită pentru depunere, precum şi a celor retrase, care se returnează nedeschise, beneficiarul 
reţine toate ofertele primite pentru această procedură de atribuire. În consecinţă, ofertanţii nu au 
dreptul de a li se returna ofertele reţinute.  

Drepturi de proprietate intelectual ă  

Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de 
proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării serviciilor 
ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor fi proprietatea beneficiarului, care le poate utiliza, 
publica sau transfera după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă 
natură  

Rapoartele de activitate  

Ofertantul trebuie să prezinte, pentru fiecare lună cu activitate programată, precum şi la încetarea 
raporturilor contractuale, un raport asupra activităţilor prestate.  

În cazul apariţiei unor discrepanţe (ex. erori de difuzare), acestea vor fi mentionate în raport şi se vor 
da soluţii de corectate în timp real (reprogramari).  

Rapoartele vor avea anexate documente suport, semnate şi ştampilate de ziarul regional, care să 
ateste publicarea machetei în conformitate cu cerinţele şi clauzele contractuale.  
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II.6.  Propunerea financiar ă  

Conţine stabilirea materialelor de reclamă, informare, publicitate ca pachet de servicii furnizate şi 
preţurile aferente, specifice activităţilor contractate, elaborate de ofertant.  

Oferta trebuie să cuprindă toate solicitările din Fişa de date a achiziţiei. În oferta financiară prezentată 
se va preciza preţul pe o afisare în moneda naţională (lei), fără TVA.  

Modul în care va fi prezentată: 

Jude ţe de 
interes Denumire ziar Numar 

aparitii/luna 

Format 
macheta anun ţ 

publicitar in 
cmp 

Preţ/afişare 

Sibiu  1 200  

 

Durata contractului: 19 luni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu emiterea de comenzi 
lunare:  

- în anul 2010 pentru 5 luni  

- în anul 2011 pentru 9 luni  

- în anul 2012 pentru 2 luni 
 

Informaţiile vor fi actualizate la zi. Totodată, istoricul informaţiilor prezentate va putea fi consultat prin 
accesarea unei arhive.  

Evaluarea ofertelor  

Evaluarea ofertelor se va face pe baza condiţiilor tehnice impuse prin caietul de sarcini cu 
respectarea criteriilor prevăzute prin Fişa de date a achiziţiei.  

CRITERIUL DE ATRIBUIRE:  PRE ŢUL CEL MAI SCĂZUT. 
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SECTIUNEA III  

 
 
 

FORMULARE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Secţiunea III conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea 
ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare 
examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.  

Fiecare ofertant care participă, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are 
obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod 
corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 
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FORMULARUL 5  

Operator economic Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

...........…………………………………...... nr. ........../.......... 

(denumirea/numele) 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE  

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR Ă 

Către ...………………………………....................................................  

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)  

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................................ 
(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, că, in urma anunţului de participare apărut în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, nr. ..... din ..............……… (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru 
atribuirea contractului .…...………………………………………….......... (denumirea contractului de 
achiziţie publică), având ca obiect ...................................................... (denumirea produsului, 
serviciului sau lucrării şi codul CPV), pentru care sedinta de deschidere a ofertelor are loc la data de 
..............(zi/lună/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.) si vă transmitem alăturat următoarele:  

(denumirea/numele ofertantului)  

a. Documentul ............................…………………………………………………………..... privind 
garanţia pentru (tipul, seria/numărul, emitentul) participare, în cuantumul şi în forma stabilite de 
dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;  

b. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ....... copii:  

i) oferta;  

ii) documentele care însoţesc oferta.  

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

c.Precizam ca loturile pentru care vom depune oferta, sunt: 

LOT NR....,LOT NR.....,LOT NR...., LOT NR...., LOT NR...., LOT NR...., LOT NR.........  

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 date de recunoaştere o prezint în anexă.  

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)  
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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 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.  

 

Data completării ...............     Cu stimă,  

Operator economic,  

 

………......................  

(semnătura autorizată)  
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FORMULARUL 7  

Operator economic  

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

(denumirea/numele)  

 

INFORMATII GENERALE 

 

1. Denumirea/numele: ……………………………….…………………………………………………… 

2. Codul fiscal: …………………………………………………………..………………………………… 

3. Adresa sediului central:  ……………………………………………………………………………… 

4.  Telefon: Fax: E-mail: ………………………………………………………………………………….. 

5.  Certificatul de inmatriculare/inregistrare …………………………………………………………….. 

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)  

6.  Obiectul de activitate, pe domenii: ……………………………………………………………………. 

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)  

7.  Conturi bancare: ........................................................................................................................... 

8.  Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ...............................................................  

(adrese complete, telefon/fax,certificate de inmatriculare/inregistrare)  

9.  Principala piata a afacerilor: …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Operator economic,  

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

(semnatura autorizata)  
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FORMULARUL 10C  

Operator economic  

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

(denumirea/numele)  

 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 

Catre .................................................................................................... 
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Domnilor,  

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
................................................................................................................................., ne oferim ca, in 
conformitate (denumirea/numele ofertantului) cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai 
sus mentionata, sa furnizam .................................................................................................... 
........................................................................................, (denumirea produselor) pentru suma de  
.....................................................................................lei, (suma in litere si in cifre) platibila dupa 
receptia produselor / in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la care se 
adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ............................................................................lei. 
(suma in litere si in cifre)  

 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in 
graficul de timp anexat.  

 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de .......................zile, respectiv 
pana la data de ........................................................................................................., si (durata in litere 
si cifre) (ziua/luna/anul) ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de 
expirarea perioadei de valabilitate.  

 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 
constitui un contract angajant intre noi.  

 

5. Alaturi de oferta de baza:  

� depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 
separat, marcat in mod clar "alternativa";  

� nu depunem oferta alternativa.  

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)  
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6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.  

 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe 
care o puteti primi.  

 

 

 

Data ................................. 

 

…………………………………….., in calitate de ………………………, legal autorizat sa semnez  

(semnatura)  

oferta pentru si in numele ..........................................................................................................  

(denumirea/numele ofertantului)  
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SECTIUNEA IV 
 
 

CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII – MODEL 
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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 RO.................................. la BRD sucursala 
Sibiu, reprezentată prin Administrator – Ioan DEAC, în calitate de achizitor,  

şi  

SC ………....................……….. SRL 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 / 47949, cu titlul „Proceduri si instrumente 
pentru cresterea nivelului de securitate si protectie a sanatatii la locurile de munca prin evaluarea 
sistematica a conformarii cu legislatia de sanatate si securitate in munca 

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: 

18 august 2010 – 28 februarie 2012.  

 

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;  
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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. 

 

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. ...;  

c) Caietul de sarcini cuprins în Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei 
înregistrată sub nr. .......;  
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d) anexe la contract – graficul de prestări servicii.  

 

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 asigura difuzarea a două reportaje în presa scrisa (ziar) regională, în judeţul de 
interes: Sibiu. Prestatorul va publica a 12 anunţuri (1 anunţ/lună) referitor la activităţile educaţionale 
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 ……. 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:  

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi  
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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 EFECTUARII SERVICIULUI 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 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului.  
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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.  

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 
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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 


