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DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE 

 

a contractului „Achiziţie logistică IT” din cadrul proiectului “Masuri de 

management conservativ al biodiversitatii Parcului National Muntii Rodnei”, 

finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, POS Mediu 2007-2013, 

axa Prioritară  4 conform contractului de finantare nr. 97778 /23.03.2010, 
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1. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  

 

I. a. Autoritatea contractantă 

Denumire: ADMINISTRATIA PARCULUI  NATIONAL  MUNTII  RODNEI  RA 

Adresă: Str.Principala nr1445 

Localitate: Rodna,jud.Bistrita-Nasaud Cod poştal: 

427245 

Ţara: ROMÂNIA 

Persoana de contact: 
 

În atenţia d-lui ing. Nelca Mircea 

Telefon: +40-263 377715 

E-mail: apnmr@bistrita.rosilva.ro Fax: 0263 377181 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): 

www.parcrodna.ro 

 

I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 

□ ministere ori alte autorităţi publice centrale 

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 

local 

□ agenţii naţionale 
□ autorităţi locale  

□ alte institutii guvernate de legea publică 

□ instituţie europeană/organizaţie internaţională 
x altele (specificaţi)  

□ servicii publice centrale 

□ apărare 

□ ordine publică/siguranţă naţională 

x mediu  
□ afaceri economico-financiare 

□ sănătate 

□ construcţii şi amenajări teritoriale 
□ protecţie socială 

□ recreere, cultură şi religie  

□ educaţie 

□ activităţi relevante 
□ energie 

□ apă 

□ poştă 
□ transport 

□ altele (specificaţi) 

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da □ 

                                nu x 

 
 

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: 

 x la adresa mai sus menţionată, zilnic intre orele 

09.00-14.00 
□ altele: (adresă/fax/interval orar) 

 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări : 

Data 02.08.2010/ora limită 12.00/adresa APNMR RA  mai sus indicata 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:  

Raspunsurile se vor posta pe site-ul administratiei, sectiunea anunturi, pana la 02.08.2010/ora limită 

15.00 

 

I.c.Sursa de finanţare: 

Se specifică sursele de finanţare ale După caz, proiect/program finanţat din fonduri 
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contractului ce urmează a fi atribuit 
 

 

comunitare da x    nu □ 

 

Proiectul “Masuri de management conservativ al 

biodiversitatii Parcului National Muntii Rodnei”, 

finanţat din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala, POS Mediu 2007-2013, axa Prioritară  4 

conform contractului de finantare nr. 97778 

/23.03.2010, SMIS-CSNR 1300 

 

 
II.OBIECTUL CONTRACTULUI  

II.1) Descriere 

II.1.1) Denumire contract: Achiziţie logistică IT 
 

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  

 

(a) Lucrări      □  (b) Produse    X (c) Servicii       □ 

Execuţie       □ 

Proiectare şi execuţie  □ 

Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 

specificate de autoritatea 

contractantă □ 

Cumpărare    □ 

Leasing     □ 

Închiriere     □ 
Cumpărare în rate □ 

Categoria serviciului  2A □ 

          2B □ 

 
  

Principala locaţie a lucrării  
__________________ 

 

Cod CPV    □□□□□□□□ 

Principalul loc de livrare 
APNMR RA 

 

Cod CPV   

30200000-1 Echipament 

şi accesorii pentru 

computer 

30213300-8 Computer de 

birou (Rev.2) 

39112000-0 

Scaune(Rev.2) 

30232110-8 Imprimante 

laser(Rev.2) 

30213100-6 Computere 

portabile (Rev.2) 

Principalul loc de prestare 
____________________ 

 

Cod CPV      
□□□□□□□□ 

II.1.3) Procedura se finalizează prin :   Contract de achiziţie: x       

II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică  

1 luna de la atribuirea contractului  

II.1.5) Divizare pe loturi                   da □ nu x 

 
Ofertele se depun pe: 

un singur lot x      unul sau mai multe □       toate loturile □ 

 
 

II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
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Conform prevederilor caietului de sarcini 
Valoarile estimate  pe categoriile din contract sunt urmatoarele: 

1.  Sistem PCDesktop, UPS= 7 143lei 

2.  PC-uri, scaune ergonomice,  multifuncţională= 30 000 lei 

3. Laptop de teren = 16 765 lei 

Valoarea estimata totala a contractului este de 53 908  lei. 

 

III.  PROCEDURA 

III.1) Procedura selectată – achizitie directa, conform prevederilor OG34/2006 actualizata si ale 
contractului de finantare 

 

III.2) Legislaţia aplicată: Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii cu modificările şi completările ulterioare,  HG nr. 925 /2006 cu modificările şi 

completările ulerioare şi după caz, alte acte normative (vezi www.anrmap.ro) 

 
 

IV. PREZENTAREA OFERTEI  

 

IV.1) Limba de redactare a ofertei Ofertele vor fi prezentate in limba romana 

IV.2) Perioada de valabilitate a ofertei 60 de zile 

IV.3) Modul de prezentare a ofertei Oferta va fi intocmita ca document distinctiv si va 

cuprinde in mod obligatoriu angajamentul 

reprezentantului societatii ofertante de a livra 
produsele solicitate in cantitatea si la nivelul 

solicitate prin caietul de sarcini contra unui pret  

exprimat pe fiecare tip de produs,  precum si un 

pret total- aceasta urmand a fi comparat la 

evaluarea ofertelor. 

Preturile separate precum si pretul total al 

produselor vor fi exprimate in lei, fara TVA, iar 
TVA-ul va fi evidentiat separat. 

Se accepta numai ofertele care cuprind preturi 

pentru toate produsele solicitate.  
 

 

 

IV.4) Data limită de depunere a ofertelor  

Ofertele se vor depune in plic sigilat la registratura 

APNMR  RA, la adresa Rodna, jud.Bistrita-Nasaud, 

Str.Principala nr. 1445, pana la data de 06.08.2010, 
ora 12.30. 

Ofertele depuse la o alta adresa sau dupa 

termenul limita vor fi respinse 

 

IV.5) Deschiderea ofertelor 

Ofertele vor fi dechise la sediul APNMR RA, loc. 

Rodna, jud.Bistrita-Nasaud, Str.Principala nr. 1445, 

in data de 06.08.2010, ora 13 

 

 

V. CRITERII DE ATRIBUIRE  

 

VI.1) Preţul cel mai scăzut         x 

Se vor compara preturile totale cuprinse in fiecare oferta 

 

http://www.anrmap.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=4&lang=ISO-8859-2
http://www.anrmap.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=4&lang=ISO-8859-2
http://www.anrmap.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=4&lang=ISO-8859-2
http://www.anrmap.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=4&lang=ISO-8859-2


           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sediu A.P.N.M.R. - Telefon: +40-263 377715; Fax: +40-263 377181; E-mail: apnmr@bistrita.rosilva.ro; Site: www.parcrodna.ro 

Punct de lucru Borşa – Telefon/Fax: +40-262 344775 

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA 

Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei  

R.A 
     

Str. Principală  nr. 1445  427245  Rodna  jud. B-N  ROMANIA Cod fiscal: RO  25713883 

Reg. com. : J06/313/26.06.09  Cont  RO 07 RZBR 0000 0600 1178 2663 Raiffeisen Bank 

Agenţia Năsăud  RO69 BRDE 060S V152 2306 0600 BRD Sangeorz-Bai 

 

2. CAIET DE SARCINI 

 

 

I. Obiectul contractului: Achiziţie logistică IT 
 

II. Cantitate, specificatii tehnice si garantii pentru produse 
 

1. Pentru activitatea 1.4.18 Achiziţionare sistem PC Desktop, UPS (CPV 30200000-1 

Echipament şi accesorii pentru computer Rev.2) 
 

1.1 Desktop PC-1 buc 

Specificatii tehnice: 

CPU:   Quad Core min.- 3.0GHz sau echivalent  

MEMORIE:4- 8GB . 800-1600 MHz; RAM 

PLACA DE BAZA:  Memorii suportate: DDR3, Viteza FSB: 800-2000 MHz, Slot video, Placa video 

integrat: Nu, Multi VGA 

GPU:  memorie 500-1000GB dedicata 

HARD DRIVE: 1000Gb (sau 500Gb+500Gb Hard disk extern), 7200 rpm/HDD  

CARCASA: Miditower, 450 W, USB 2.0-min 2 front;4 -back, IEEE1394, Audio, 3x5.25'', 1x3.5'', 

mATX/ ATX/ EATX, cooler suplimentar 

UNITATE OPTICA: BLU-RAY/ BD-ROM/ DVD+/ R/ RW/ CD-RW Combo, READ(8XBD-ROM/ R/ 

RE, 12XDVD-RAM, 12XDVD-ROM, 48XCD-ROM), WRITE(16XDVD+/ -R, 6XDVD+/ -RW, 

8XDVD+/ -R DL, 12XDVD-RAM, 48XCD-R, 32XCD-RW), SATA, 2MB BUFFER,  

PLACA RETEA :min.300-400Mbs 

SUNET: compatibil SRS TruSurround,  

Sistem Operare: WIN 7 Professional 

 

 

GARANTIA-3 ani 

 

1.2. Monitor LCD-1 buc  

Specificatii tehnice: 

Dimensiune ecran                                                 26”-27”      

Rezoluţie                                                               1920 x 1200 sau 1920x1080 

Culori acceptate                           16,7 mil 

Luminozitate                                           min:  300 cdi/mp 

Contrast                                                           min:DC 10000:1 (1000:1) 

Timp de răspuns                                 max:  5ms 

Semnal  Semnal video: RGB analogic, DVI, HDMI, pe componente, TV (TV digital / TV analogic) 

Conectori: D-sub cu 15 pini, DVI-D,  HDMI, pe componente, Tuner DTV, ieşire optică, Scart, Slot Cl 

Consum de energie: maxim 70W 

Difuzoare multimedia:  3 W x 2 canale (SRS TruSurround XT) 

Caracteristici speciale:, sunet: SRS TruSurround, HDMI x 2, suport pentru ieşire 1080P, 

Norma TCO: min.TCO03  

optional Tuner DTV (DVB) încorporat, 
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GARANTIA-3 ani 

 

1.3 Accesorii:  

1.3.1  Mouse- tehnologie: fara fir; tip sensor: optical; interfata USB, scroll, 1000-1200DPI - 1 buc 

1.3.2  Tastatura: tehnologie: fara fir, Interfata tastatura: USB, taste numerice, taste multimedia – 1buc 

 

 1.4 Sursa neintreruptibila (tip UPS 750VA USB & Serial 230V) - 1 buc  

Specificatii tehnice: 

Caracteristici iesire : 
Puterea totala de iesire: 750 VA  

Puterea totala de iesire: 500 W  

Tensiunea nominala de iesire: 230 V  

Distorsiune tensiune iesire: Mai putin de 5% la incarcare maxima  

Frecventa iesire: 47 - 53 Hz pentru 50 Hz nominal  

57 - 63 Hz pentru 60 Hz nominal  

Tip semnal: sinusoidal  

Conectori iesire: 6 x tip IEC 320 C13  

2 x Jumper IEC  

Caracteristici intrare: 
Tensiunea nominala de intrare: 230 V  

Frecventa curent de intrare: 50 - 60 +/- 3 Hz (auto sensing) Hz  

Conector intrare: IEC-320 C14 inlet  

Plaja de tensiune pentru operatiile principale: 160 - 285 V  

Plaja de tensiune ajustabila pentru operatiile principale: 151 - 302 V  

Performante  

Timpul de incarcare tipic: 3 ore  

Timp de back-up tipic la jumatate de sarcina: 16.4 minute (250 W)  

Timp de back-up tipic la sarcina maxima: minim 4.8 minute (500 W)  

Comunicare si Management  

Interfata: DB-9 RS-232, USB,  

Panoul frontal: led-uri pentru afisare grad incarcare si grafic functiile: Pe Linie, Pe Baterie, Inlocuire 

Baterie si Indicator supraincarcare  

Alarme audio: Da  

Protectie si filtre  

Energia de protectie: 340 Joules  

General  

Dimensiuni maxime(H x W x D): 160 x 140 x 40 mm  

Greutate: max. 14 Kg  

Temperatura de operare: 0 - 40 °C  

Umiditate relativa la operare: 0 - 95%  

Zgomot de operare la 1 metru de unitate: max.55 dBA 

 GARANTIA-3 ani 

 

2. Pentru activitatea 4.2.10 Achiziţionare logistică necesară funcţionării UIP ( CPV 

30213300-8 Computer de birou (Rev.2) ,39112000-0 Scaune(Rev.2), 30232110-8 

Imprimante laser(Rev.2) 

 



           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sediu A.P.N.M.R. - Telefon: +40-263 377715; Fax: +40-263 377181; E-mail: apnmr@bistrita.rosilva.ro; Site: www.parcrodna.ro 

Punct de lucru Borşa – Telefon/Fax: +40-262 344775 

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA 

Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei  

R.A 
     

Str. Principală  nr. 1445  427245  Rodna  jud. B-N  ROMANIA Cod fiscal: RO  25713883 

Reg. com. : J06/313/26.06.09  Cont  RO 07 RZBR 0000 0600 1178 2663 Raiffeisen Bank 

Agenţia Năsăud  RO69 BRDE 060S V152 2306 0600 BRD Sangeorz-Bai 

2.1 Sistem PC desktop- 4 buc 

Specificatii tehnice: 

CPU:  Dual Core , Frecventa Procesor: min 2500 MHz 

MEMORIE: 4GB . 800 Mhz; RAM 

GPU:  memorie min. 500 GB  

HARD DRIVE: min 500Gb,5400-7200 rpm/HDD  

CARCASA: Miditower, 450 W, USB 2.0-min 2 front; 4 -back, 

UNITATE OPTICA: DVD+/ R/ RW/ CD-RW Combo, READ(8XBD-ROM/ R/ RE, 12XDVD-RAM, 

12XDVD-ROM, 48XCD-ROM), WRITE(16XDVD+/ -R, 6XDVD+/ -RW, 8XDVD+/ -R DL, 12XDVD-

RAM, 48XCD-R, 32XCD-RW), SATA, 2MB BUFFER, 

PLACA RETEA -200-400Mbs 

SUNET: compatibil SRS TruSurround,  

Sistem Operare: WIN 7 Professional 

 

GARANTIE: -3 ani 

 

2.2 Monitor: - 4 buc 

Specificatii tehnice: 

 

Display:  

Contrast: 
50000:1 

Diagonala: 22-24 inch  

Timp de raspuns: 2-5 ms 

Tip display: LCD 

Intensitate luminoasa 300 cd/mm 

Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): 176 / 160 

Rezolutie optima: 1920x1080 

Reproducere culori (milioane): 16.7M 

Conectivitate: Interfata: D-Sub / DVI / HDMI/ 

Plug & Play: da 

Facilitati OSD: da 

GARANTIA-3 ani 

 

2.3 Accesorii 

2.3.1  Mouse - tip sensor: optical; conectivitate USB, scroll, min.-800DPI- 4 buc 

2.3.2  Tastatura:  conectivitate tastatura: USB, taste numerice, taste multimedia-4 buc 

 

 

2.4. Scaun ergonomic rotativ  -4 buc 

 

Specificatii tehnice: 

Piston cu gaz, role metalice in suport crom, fata scaun piele (sau piele ecologica), brate, M admisa ≥ min 

110 kg 

 

2.5 MULTIFUNCTIONAL ALL IN ONE 
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Imprimanta: Format A3,printare color viteza printare: 33 ppm a/n; rezolutie  1200x1200 dpi, 1200 Image 

Quality, ADF 25 pag; limbaj imprimanta: PCL6, PPDS, PostScript3, PDF 1.2, 1.3  

Copiator: Viteza copiere: 22-33 ppm, , zoom 50-200%  

Scanner: Scanare color, rezolutie optica: 600x600 dpi, arie scanare: 216 x 355 mm  

Fax: Viteza transmisie: 33.6 kbps  

Consumabile: Cartus negru:  min.8.000 pag;color-min. 20.000 pag  

Optiuni/Alte detalii: Porturi standard: USB si paralel bidirectional, Ethernet 10/100BaseTX, Memorie 

standard: 64 MB, Procesor: 300 MHz; Sisteme de operare: Apple Mac OS X, Citrix MetaFrame, Linux, 

Windows XP, VISTA, Novell si superioare. 

Tehnologie laser; printare,copiere-color. 

GARANTIA-3 ani 

 

 

 

3. Pentru activitatea 1.4.15 Achiziţionare laptop de teren (CPV 30213100-6 Computere 

portabile (Rev.2) 
3.1  Laptop de teren  

Specificatii tehnice: 

Operating System Windows 7 sau Genuine Windows Vista™ Business  

CPU: Core™ 2 Duo Processor ,  

- Procesor -viteza min 1.2Ghz,  

- 3MB L2 cache,  - 800 MHz FSB ,  

HARD DISK 

250GB HDD shock-mounted and quick-release,  

Memorie 

4096 MB SDRAM (DDR2-667MHz)  

Display 

10.4" 1024x768 XGA sunlight-viewable touchscreen or optional dual touch LCD 

External video support,  

GPU  shared memory pana la 386-512MB 

Audio 

High-definition audio ,  

Microfon-integrat, Convenient keyboard volume and mute controls,  

Expansion Slot 
PC Card Type II x 1, SD Card (SDHC), ExressCard/54 x 1,  

Keyboard & Input 

Touchscreen; model dual touch (touchscreen si digitizer) Integrated stylus holder,  

Tastatura cu 82-key , Pressure sensitive touchpad with vertical scrolling support,  

Interfata 

Port replicator, External video, , Headphones/speaker, , Microphone/line-In, , Port Replicator, , Serial,  

Ext. antenna conn (x2), , USB 2.0 (x2), , IEEEE 1394a (FireWire), , 10/100/1000 Ethernet,  56Kmodem,  

Wireless 
Optional integrated Gobi™ mobile broadband,  

Wireless WiFi  802.11a/b/g/draft-n, Bluetooth
®

 V2.0 + EDR ,   

Alimentare 

Lithium Ion battery pack (10.65V, 5700mAh), , AC Adapter:AC 100V-240V 50/60Hz,  
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Securitate Fingerprint reader (optional), SmartCard reader (optional),  

Durabilitate 

carcasa aliaj magneziu, montaj antisoc,Shock-mounted,hard disk detasabil(protejat),  quick-release HDD,  

Optiuni Integrate 

Gobi mobile broadband- (EV-DO Rev. A, HSPA),camera video 2MP, GPS Receiver,  Backlit Keyboard, 

SmartCard reader, Fingerprint reader, HDD and battery lock, antena pass trough încorporată, 

Geantă laptop-originala: Da, 

 

GARANTIA-3 ani , componente și manopera 

 

 

III. Alte prevederi: 

III.1 Cerintele prezentului caiet de sarcini sunt minimale si obligatorii pentru ofertanti. 

Orice oferta care nu respecta aceste cerinte minimale va fi respinsa. 

III.2 Ofertele se vor incadra in valorile estimate pentru fiecare categorie de produse. 

 

 

Intocmit,                                 

Ing.Nelca Mircea 
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4. Model de contract 

 

 

 

 

Contract de servicii 

nr. ______/___________ 

 

 

1. Părţile contractante 

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 

a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 

şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,  

 

între 
 Administrația Parcului Național Munții Rodnei R.A. adresa loc. Rodna, Str. Principală nr.1445, 

Jud.Bistrița-Năsăud, telefon/fax 0263377715/0263377181,  număr de înmatriculare J06/313/2009, cod 

fiscal 25713883, cont trezorerie: RO22TREZ104509803X000946, Trezoreria Singeorz Bai, reprezentată 

prin JAUCA Doina Gabriela, funcţia -director, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

şi  

SC ............  adresă,  ..........., Telefon/fax ............., număr de înmatriculare ..........., cod fiscal .........., cont 

.............,  banca ......, reprezentată prin ........, în calitate de furnizor, pe de altă parte. 

 

 

2. Definiţii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

b)achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c) preţul contractului - preţul plătibil 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 obiect al contractului;  

e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor 

prestate conform contractului; 

f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă 

şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 

şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca 

urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă 

majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 

de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
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3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 

mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul şi preţul contractului 

4.1. - Furnizorul se obligă să livreze produsele din cadrul contractului ,,Achiziţie logistică IT” aferent 

proiectului “Masuri de management conservativ al biodiversitatii Parcului National Muntii Rodnei”, 

finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, POS Mediu 2007-2013, axa Prioritară 4 conform 

contractului de finantare nr. 97778 /23.03.2010, cod SMIS-CSNR 1300  în perioada/perioadele convenite 

şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. Furnizorul va livra urmatoarele cantitati 

de produse: 

I.  Sistem PCDesktop, UPS /( Desktop PC-1 buc, Monitor LCD-1 buc, Accesorii: 

 Mouse- tehnologie: fara fir; tip sensor: optical; interfata USB, scroll, 1000-1200DPI - 1 buc 

 Tastatura: tehnologie: fara fir, Interfata tastatura: USB, taste numerice, taste multimedia – 1buc 

- Sursa neintreruptibila (tip UPS 750VA USB & Serial 230V) - 1 buc 

 

II. -Sistem PC desktop- 4 buc(inclusiv Monitor: - 4 buc) 

- Accesorii 

 Mouse - tip sensor: optical; conectivitate USB, scroll, min.-800DPI- 4 buc 

 Tastatura:  conectivitate tastatura: USB, taste numerice, taste multimedia-4 buc 

- Scaun ergonomic rotativ  -4 buc 

- MULTIFUNCTIONAL ALL IN ONE 

III. Laptop de teren 

 Specificatiile tehnice ale produselor mai sus mentionate sunt cele prevazute in caietul de sarcini si 

in oferta, care sunt parte integranta a prezentului contract. 

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului 

,,Achiziţie logistică IT” din proiectul “Masuri de management conservativ al biodiversitatii Parcului 

National Muntii Rodnei”, finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, POS Mediu 2007-2013, 

axa Prioritară 4 conform contractului de finantare nr. 97778 /23.03.2010, cod SMIS-CSNR 1300   

 4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate, plătibil 

prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ....... lei, din care T.V.A. ..... lei, defalcat 

pe produse dupa cum urmeaza: 

I. Sistem PC Desktop, UPS / -Desktop PC = ..... lei/ buc; -Monitor LCD= ..... lei/ buc 

- Accesorii: 

 Mouse- tehnologie: fara fir; tip sensor: optical; interfata USB, scroll, 1000-1200DPI = ..... lei/ buc 

 Tastatura: tehnologie: fara fir, Interfata tastatura: USB, taste numerice, taste multimedia = ..... lei/ 

buc 

- Sursa neintreruptibila (tip UPS 750VA USB & Serial 230V) = ..... lei/ buc 

II. Sistem PC desktop= ..... lei/ buc 

- Monitor= ..... lei/ buc 

- Accesorii 

 Mouse - tip sensor: optical; conectivitate USB, scroll, min.-800DPI= ..... lei/ buc 

 Tastatura:  conectivitate tastatura: USB, taste numerice, taste multimedia= ..... lei/ buc 

- Scaun ergonomic rotativ  = ..... lei/ buc 
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III. Laptop de teren= ..... lei/ buc 

 

5. Durata contractului 

5.1 – Durata prezentului contract este de 1 luna de la data semnarii lui. 

 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini; 

b) oferta 

7. Obligaţiile principale ale furnizorului 

7.1- Furnizorul se obligă să livreze produsele care fac obiectul prezentul contract în termen de maxim 30 

de zile şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 

7.2- Furnizorul se obligă să livreze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în caietul de 

sarcini si in oferta, anexe la contract.  

7.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 

folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 

astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului 

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele livrate.  

8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele livrate la momentul primirii acestora de la furnizor. 

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de 

către acesta – 30 zile.  

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 7 zile de la expirarea perioadei prevăzute 

convenite, prestatorul are dreptul de a sista furnizarea produselor. Imediat ce achizitorul onorează factura, 

prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 

 

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin 

contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu cu 0,05% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea 

efectiva a obligatiilor. 

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 7 zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,05% pentru fiecare 

zi de intarziere din plata neefectuata. 

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, 

dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a 

pretinde plata de daune-interese. 

9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 

prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare 

să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, 

prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită 

până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 
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10. Garanţia de bună execuţie a contractului 

10.1 – Nu se constituie garantie de buna executie. 

 11. Alte responsabilităţi ale furnizorului 

11.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu oferta sa. 

11.2 - Furnizorul este pe deplin responsabil pentru livrarea produselor in termenele convenite la semnarea 

contractului, care nu pot depasi 30 de zile. 

11.3 – Garantia acordata tuturor produselor este de 3 (trei) ani. 

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia furnizorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta 

le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 

 

13. Recepţie şi verificări  

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica produsele pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din 

oferta şi din caietul de sarcini.  

13.2 – Receptia produselor se va efectua de catre comisia stabilita de catre achizitor, pe baza de proces 

verbal. 

 

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

14.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a începe livrarea produselor în timpul cel mai scurt posibil de la 

semnarea prezentului contract.  

 (2) În cazul în care furnizorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de 

comun acord prelungirea perioadei de livrare a produselor. 

14.2 - (1) Livrarea produselor în baza contractului trebuie finalizata în termenul convenit de părţi, termen 

care se calculează de la data semnarii contractului. 

(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează furnizorului, sau 

ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către furnizor, 

îndreptăţesc furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de livrare a produselor, atunci părţile vor revizui, 

de comun acord, perioada de livrare şi vor semna un act adiţional.  

14.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice 

întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  

 

15. Ajustarea preţului contractului
1
 

15.1 - Pentru produsele livrate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în oferta, 

anexă la contract. 

15.2 - Preţul contractului nu se ajustează. 

 

16. Subcontractanţi 

Nu este cazul 

17. Forţa majoră 

17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

                                                        
1 Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm 
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17.3 - 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. 

17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 

mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 

parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 

părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

18. Soluţionarea litigiilor 

18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 

contractului. 

18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în 

mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la 

Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.  

 

19. Limba care guvernează contractul 

19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

  

20. Comunicări 

20.1 - (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.  

20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

21. Legea aplicabilă contractului 

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înteles să încheie azi .......2010. prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte.  

 

Achizitor,        Prestator, 

ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL   .................................... 

MUNTII RODNEI RA 

Director,        Administrator, 

Jauca Doina Gabriela      .................................... 

 

 

 

 

 

 


