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1. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  

 
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT 

 
Denumire oficială: RNP ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI  NATIONAL  MUNTII  

RODNEI  RA 

Adresă: Str.Principala nr1445 

Localitate:  RODNA Cod 

poştal:427245 

Ţara: ROMÂNIA 

Punct(e) de contact:RNP Romsilva APNMR R.A. 

Rodna, 

În atenţia:Compartiment achizitii, d-lui ing. Nelca 

Mircea 

Telefon:0263 377715 

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

Adresa/ele de internet: www.parcrodna.ro 

 

 
Alte informaţii pot fi obţinute la:    X Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

□ Altele: completaţi anexa A.I 

 

Ofertele/proiectele sau solicitările/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: 

X Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări : 
Data:08.06.2015/ora limită 10.00/adresa APNMR RA  mai sus indicata 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:  
Raspunsurile se vor posta pe site-ul administratiei, www.parcrodna.ro sectiunea Anunturi, pana la 

08.06.2015/ora 14.00. 

 
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE 
PRINCIPALE) 
□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau 

federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale 

acestora 

□ Agenţie/birou naţional sau federal 

□ Colectivitate teritorială  

□ Agenţie/birou regional sau local  

□ Servicii publice generale 

□ Apărare 

□ Ordine şi siguranţă publică 

X  Mediu 

□ Afaceri economice şi financiare 

□ Sănătate 
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□ Organism de drept public  

□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană 

 

 

□ Altele (precizaţi): Administratie de arie protejata, 

regie autonoma 

□ Construcţii şi amenajări teritoriale 

□ Protecţie socială 

□ Recreere, cultură şi religie 

□ Educaţie 

□ Altele (precizaţi): ————— 

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante                                             

da □ nu X 

 
 
 
II.OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 
 
II.1.1) Denumirea dată contractului/concursului/proiectului de autoritatea 

contractantă/entitatea contractanta 

Denumire contract:”Realizare documentar video privind biodiversitatea PNMR – 

PROCESARE” 

II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de 

prestare a serviciilor 

a) Lucrări                                   

□ 

B) Produse                                    

□ 

c) Servicii                               X 

Executare                                 

□ 

Proiectare şi executare              

□ 

Executarea, prin orice     

□ 

mijloace, a unei lucrări, 

conform cerinţelor 

specificate de autoritatea 

contractantă 

Cumpărare                                     

□ 

Leasing                                          

□ 

Închiriere                                       

□ 

Închiriere cu opţiune de                

□ 

cumpărare 

O combinaţie între acestea            

□ 

Categoria serviciilor:             nr. 

2A 

Cod CPV-72310000-1 -
Servicii de procesare de date  

Locul principal de executare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare 

APNMR, Str. Principala 
nr.1445,loc.Rodna, 
jud.Bistrita-Nasaud  
Cod NUTS □□□□□□ 
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II.1.3) Procedura implică 

Un contract de achiziţii publice                                                                X 

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)                 □ 

Încheierea unui acord-cadru                                                                      □ 

II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor 

Procesare imagini filmate si fotografii, inscriptionare  DVD-uri- in cadrul proiectului “Masuri 

de management conservativ al biodiversitatii Parcului National Muntii Rodnei”. 

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 

 Vocabular principal  

Obiect principal Cod CPV-72310000-1  -Servicii de 

procesare de date 

Obiect(e) suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

 

II.1.6) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi                                                    

da □ nu X 

anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte) 

Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă): 

un singur lot                                  

□ 

unul sau mai multe loturi              

□ 

toate loturile                                  

□ 

II.1.7) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              

da □ nu X 

 
 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile) 

Conform specificatiilor din cadrul Capitolul II - Caietul de sarcini. 
Natura serviciilor ce se vor presta: 
În vederea realizarii unui documentar video in cadrul  proiectului  se vor procesa imaginile 

video si foto preluate si vor fi inscriptionate cu acest film documentar-1000 buc. DVD. 

După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 8 000                

Monedă: RON 

Numărul de prelungiri  posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□ 

Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul 

prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)- 

nu este cazul 

II.2.3) Procentul minim de lucrări/servicii care urmează să fie atribuite de concesionar unor terți 
(după caz, în cazul contractelor de concesiuni)- 
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II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

 

Durata: de la data semnarii contractului pana la 30.09.2015. 

II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea preţului contractului                                                                                                   
da □ nu X 

 
SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT 
 
III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz) 

III.1.1.a) Garanție de participare                                                                                                        

da  □ nu X 

 
 
III.1.1.b) Garanție de bună execuție                                                                                 da  □ nu X  

      

 
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante 

Cofinantare prin FEDR - Programul Operational Sectorial „Mediu”, axa 4, Contract finantare 

97778/23.03.2010, Proiect SMIS –CSNR 1300. 

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie 

contractul (după caz) 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (daca este 

cazul) 

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)                                

da □ nuX 

Dacă da, descrierea acestor condiţii: 

III.1.5. Legislația aplicabilă 

a) Aceste servicii se vor achiziţiona prin ,,achiziție directă” în conformitate cu prevederile art. 
19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

b)  Orice alte acte normative în vigoare care reglementeaza achizitiile publice (vezi 
www.anrmap.ro).  

 
III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE 
III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea 

în registrul comerţului sau al profesiei 

III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: 
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Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor  

Nivel(uri) specific(e) minim(e) 

necesar(e) (după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării 

cerinţelor menţionate: 

Cerinta nr. 1 

Operatorii economici participanti la 
procedura nu trebuie sa se încadreze 
în situatiile prevazute la art. 180 din 
OUG 34/2006.  

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul 

procedurii 

Se va prezenta: Formularul nr. 1 - Declaratie privind 
eligibilitatea  

Cerinta nr. 2 

Operatorii economici participanti la 

procedura nu trebuie sa se încadreze 

în situatiile prevazute la art. 181 din 

OUG 34/2006. 

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul 

procedurii 

1) Formularul nr. 2 - Declaratie privind neîncadrarea în 
situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a 
guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari 
prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare.  
2) Persoanele juridice române vor atasa certificate privind 
îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre 
bugetul de stat si bugetele locale, din care sa reiasa faptul ca 
ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in 
care se depun ofertele.- Documentele se vor atasa în original, 
copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu 
originalul”.(OBS.- pentru situatia in care data depunerii 
ofertelor este pana in data de 15 a lunii –se accepta atasarea 
documentelor privind îndeplinirea obligatiilor de plata a 
impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si bugetele locale, 
din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente 
in luna anterioara celei solicitate mai sus –ex. pentru data 
depunerii ofertelor pana la 15 iunie, se accepta depunerea 
certificatelor valabile pentru luna aprilie).  
3) Persoanele juridice straine vor atasa certificate/documente 
eliberate de autoritatile legale competente din tara în care 
este stabilit, din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are 
datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun 
ofertele, în conformitate cu prevederile legale în vigoare din 
tara în care este stabilit. - Documentele se vor atasa în 
original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea 
“conform cu originalul”. 
 

Cerinta nr. 3 

Operatorii economici participanti la 
procedura trebuie sa îndeplineasca 
conditiile prevazute de legislatie 
pentru a participa la procedura. 

Se va prezenta: Formularul nr. 3 - Declaratie privind 
calitatea de participant la procedura  
 
 

Cerinta nr.4 Operatorii economici 

participanti la procedura trebuie sa 

respecte regulile de concurenta 

Se va prezenta: Formularul nr. 4 - Certificat de participare 
la licitatie cu oferta independenta  
 

Cerinta nr. 5 Operatorii economici 
nu trebuie sa se incadreze in situatiile 

Se va prezenta: Formularul nr. 5 Declaratie privind 
neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, 
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prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 
34/2006. Modalitatea de indeplinire 
si aplicabilitatea în cadrul procedurii  
 

 

aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
Observatie - persoane cu functie de decizie din cadrul 
autoritatii contractante care vor fi luate în calcul pentru 
completarea declaratiei: JAUCA DOINA GABRIELA- 
Director, reprezentatnt legal; IUSAN CLAUDIU- Manager 
proiect,biolog; DRAGOTA ANTONIA-Contabil sef, 
HADARAU ALINA OCTAVIA-responsabil ITsi GIS, 
NELCA MIRCEA IOAN-Responsabil Achizitii publice si 
Constientizare, FILIPOIU TIMOFTEI CORNEL- 
Responsabil Constientizare si turism; MUNTEAN IOAN –
sef paza, precum si urmatorii Agenti teren:,  LORINT 
MIHAI, LORINT GRIGORE, POLL LUCIA MIHAELA, 
IUGAN ROMAN GAVRILA, TOMOIAGA  MIRCEA, 
TIMIS GRIGORE, TIMIS ISTRATE,  TOMOIAGA 
ALEXA, MURESAN STELIAN. 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale,   

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:  

Nivel(uri) specific(e) minim(e) 

necesar(e) (după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării 

cerinţelor menţionate: 

Cerinta nr. 1 - Operatorii economici 
participanti la procedura trebuie sa 
fie legal înregistrati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul 

procedurii-Cerinta 1: 

-Persoane juridice/fizice române 1) Certificat constatator, în 
original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea 
“conform cu originalul”, emis de Oficiul Registrului 
Comertului sau organismul la care operatorul economic este 
atestat profesional, Acest document trebuie sa contina date 
reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 
-Persoane juridice/fizice straine 1) Se vor atasa în original, 
copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu 
originalul” si traducere certificata în limba româna, dupa 
documentele care dovedesc o forma de înregistrare / atestare 
ori apartenenta din punct de vedere profesional.  
2) Se vor atasa documentele relevante, în original sau copie 
legalizata si traducere certificata în limba româna, emise de 
autoritatile competente din tara în care îsi are sediul 
operatorul economic, din care sa rezulte: a) denumirea 
operatorului economic si toate datele de identificare; b) codul 
unic de înregistrare; c) sediul social, sedii secundare, puncte 
de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa); d) structura 
actionariatului; e) numele reprezentantilor legali ai 
operatorului economic; f) domeniul de activitate principal; g) 
domeniile de activitate secundare; h) situatia societatii (ex: 
daca este în stare de faliment sau nu). Documentele care nu 
vor contine toate aceste date vor fi considerate incomplete. 
Observatie: autoritatea contractanta are dreptul de a solicita 
ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea 
comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a 
prezenta pentru conformitate certificatul constatator în 
original sau copie legalizata.  
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III.2.2 Capacitatea tehnica si/sau profesionala 
   

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:  

Nivel(uri) specific(e) minim(e) 

necesar(e) (după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării 

cerinţelor menţionate: 

Cerinta nr. 1- Ofertantul trebuie sa fi 
prestat si dus la bun sfârsit, în ultimii 
trei ani, servicii de realizare 
documentare video-Procesare 
Dovedirea experientei similare se va 
face prin prezentarea listei cu unul 
sau mai multe contracte similare care 
se confirmă prin prezentarea unor 
certificate/ documente /procese 
verbale recepție, certificări de bună 
execuție pentru cele mai importante 
servicii si care vor conține valori, 
perioada si locul execuției lucrărilor, 
modul de îndeplinire a obligațiilor, 
emise sau contrasemnate de 
autoritatea contractanta respectivă 
sau de către clientul privat beneficiar. 
 
 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul 

procedurii-Cerinta 1: 

Modalitatea de indeplinire:-Cerinta nr. 1 
1) Se va atasa Formularul nr. 8 - Declaratie privind lista 
principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani. Prestările 
de servicii menționate în listă se confirmă prin prezentarea 
unor certificate/ documente /procese verbale recepție, 
certificări de bună execuție pentru cele mai importante 
servicii si care vor conține valori, perioada si locul execuției 
lucrărilor, modul de îndeplinire a obligațiilor, emise sau 
contrasemnate de autoritatea contractanta respectivă sau de 
către clientul privat beneficiar. ( pentru 1 sau mai multe  
contracte sau prestari similare). 
 

 
SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ 
IV.1) TIPUL PROCEDURII:  ACHIZITIE DIRECTA 
 
IV.1.1) Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire                                                       

Offline X     On line  □ 

IV.1.1.b) Tipul procedurii- Achizitie directa 
Aceste servicii se vor achiziţiona prin ,,achiziție directă” în conformitate cu prevederile art. 19 din 

O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 

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

ulterioare. 

 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE  
IV.2.1) Criterii de atribuire   

X      Cel mai mic preţ   (dintre ofertele admisibile)                                                                                                  

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică                                                                               

da □     nu X 
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IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz) 

Contract nr.8 –(Realizarea unui documentar video privind biodiversitatea din PNMR-

PROCESARE). 

 

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract                                

da □ nuX 

Dacă da, 

Anunţ de intenţie                  □              Anunţ despre profilul cumpărătorului □ 

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Alte publicări anterioare (după caz) □ 

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Anunț de intenție  

Numărul și data publicării în SEAP 

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de 

participare- ROMANA 

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   

FI   SV 

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □    X      □     □     

□     □  

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta durata în 

luni: □□□ sau în zile: 60 de zile. 

 
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 
 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Oferta tehnica va fi redactată ca document distinctiv, conform cerinţelor din Caietul de sarcini 

si raspunzand tuturor acestora. 

Propunerea tehnica va contine: 

1) O descriere a serviciilor care se vor executa, din care sa rezulte îndeplinirea cerintelor din 

caietul de sarcini.  

2) Formularul nr. 19 – Declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de 

securitate si sanatate in munca privind protectia muncii. 

Informatii detaliate privind aceste reglementari se pot obtine de 

la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale , Adresa: str. Matei Voievod nr.14, sector 2 



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 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 
 

Bucuresti, cod postal 73222, Romania, Telefon: +4021/302.7030; +4021/302.7054, Adresa web: 

www.inspectmun.ro 

3) Formularul de contract, completat si semnat – acesta se gaseste la Capitolul 4 al Documentatiei 

de atribuire.  

Documentele ofertei se vor . semna, stampila pe fiecare fila. Documentele propunerii tehnice se vor 

depune într-un plic separat, sigilat, pe care se va înscrie numele ofertantului şi menţiunea: „Propunere 

tehnică”. Propunerile tehnice care nu corespund cerintelor Caietului de sarcini si nu prezinta cel putin 

informatiile si materialele solicitate in acesta vor fi considerate neconforme si vor fi respinse. 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Propunerea financiara se va elabora  astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu 

privire la preţ, tarif, precum şi la alte condiţii financiare legate de obiectul contractului de achiziţie 

publică. 

Autoritatea contractanta solicita prezentarea formularului de oferta nr.21 si  anexa -centralizatorul 

de preturi in original. Ofertantul are obligaţia de a exprima preţul total ofertat atât în lei (RON), cât şi 

în EURO. Cursul de schimb lei/euro se va considera cursul BNR din data transmiterii 

anuntului/invitatiei de participare. Propunerea financiară se va depune într-un plic separat, sigilat, pe 

care se va înscrie numele ofertantului şi menţiunea: „Propunere financiară”. 

Alte precizari: 

a) Propunerea financiara trebuie sa se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru 

îndeplinirea contractului de achizitie publica respective, aceasta nu va depasi valoarea estimata in 

Documentatia de atribuire 

b) Pretul va include toate cheltuielile necesare pentru executia contractului.  

c) Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza. 

d) Modalitatea de plata: prin virament, în contul din Trezorerie al ofertantului, care va fi indicat în 

propunerea de contract. 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

Data limită pentru depunerea ofertei scrise: 11.06.2015, ora 10,00. 

Oferta se va depune astfel: 

a) Daca este cazul, se va atasa, în original, împuternicirea semnata de reprezentantul legal al 

operatorului economic privind nominalizarea persoanei împuternicite sa angajeze ofertantul în 

contract, respectiv: Formularul nr. 22 - Împuternicire pentru semnatarul ofertei  ( in situatia ca 

imputernicitul este alta persoana decat reprezentantul legal / administrator  se va depune imputernicire 

legalizata). 

b) -Toate formularele solicitate se vor introduce completate integral, cu semnaturile olografe, în 

original. Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele întreg al 
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reprezentantului legal sau al împuternicitului. 

c) Adresa la care se depune oferta: RNP-ROMSILVA APNMR R.A.,loc. Rodna, Str. Principala 

nr.1445, cod poştal 427245, jud. Bistrita-Nasaud, România . Ofertele depuse la o alta adresa sau 

dupa termenul limita de depunere vor fi respinse. 

d) Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre ofertant la adresa indicata mai 

sus, pâna la data limita de depunere a ofertelor, însotite de o Scrisoare de înaintare. În acest 

scop se va completa si prezenta Formularul nr. 23 – Scrisoare de înaintare.  

e) Se va depune 1 exemplar original al ofertei în format tiparit pe hârtie . 

f) Mod de prezentare: Documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara se vor 

îndosaria separat si semna de catre reprezentantul autorizat al ofertantului (sau împuternicit legal) sa 

angajeze ofertantul în contract, pentru fiecare dosar în parte, separat.  

-Daca este cazul-Autoritatea contractanta solicita sa se prezinte în plic separat, marcat cu numele si 

adresa autoritatii contractante, numele si adresa ofertantului si mentiunea Documente pentru Realizare 

documentar video-PROCESARE- Contract nr.8, în cadrul proiectului “Masuri de management 

conservativ al biodiversitatii Parcului National Muntii Rodnei”: 

- pentru persoanele care participa la sedinta de deschidere din partea ofertantilor, împuternicire din 

partea persoanei autorizate sa reprezinte ofertantul la sedinta de deschidere; -daca este cazul, 

- copie dupa actul de identitate al persoanelor care participa la deschidere din partea ofertantilor-daca 

este cazul,; 

g) Documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara se vor introduce în 

plicuri distincte, sigilate si marcate corespunzator, astfel: 

Plicul 1: 1 – DOCUMENTE DE CALIFICARE  

Plicul 2: 2 – PROPUNERE TEHNICA  

Plicul 3: 3 – PROPUNERE FINANCIARA  

Plicurile 1, 2 si 3 se vor introduce într-un plic exterior netransparent (colet) pe care se va scrie: 

- numele si adresa autoritatii contractante, - numele si adresa ofertantului; telefon si fax 

- Oferta pentru Realizare documentar video-PROCESARE- Contract nr.8 - în cadrul 

proiectului“Masuri de management conservativ al biodiversitatii Parcului National Muntii 

Rodnei”- „A nu se deschide înainte de 11.06.2015, ora 12.00 (se va completa cu data deschiderii 

ofertelor conform invitatiei de participare)”. 

Neprezentarea documentelor solicitate, respectiv a  propunerii tehnice şi/sau financiare va avea ca 

efect respingerea ofertei. 

h) Deschiderea ofertelor:- Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 11.06.2015 ora 12,00 la sediul 

autorităţii contractante, Str.Principala nr1445, Rodna,jud.Bistrita-Nasaud, conform anuntului/invitatiei 

de participare.  
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i) Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage oferta numai înainte de data limita 

stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa în acest sens. În cazul în care 

ofertantul doreste sa opereze modificari în oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura 

primirea si înregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pâna la data 

limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie 

prezentate în conformitate cu prevederile de prezentare a ofertei, cu amendamentul ca plicul exterior 

se va marca, în mod obligatoriu, cu inscriptia “MODIFICARI”. 
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2. CAIET DE SARCINI 

 
 

I. Obiectul contractului:  Realizarea unui documentar video privind biodiversitatea 

PNMR– Procesare. (Codul de clasificare CPV: 72310000-1-Servicii de procesare de date ). 

 

În cadrul proiectului “Măsuri de management conservativ al biodiversitații Parcului 

Național Munții Rodnei”, cod SMIS CSNR 1300, este prevazut  a se realiza un film 

documentar prin înregistrări video a diverselor aspecte de biodiversitate din PNMR . 

Imaginile pentru realizarea documentarului video vor fi preluate de către APNMR atât din 

filmari aeriene cât și terestre. 

Din aprox. 1,5 ore de filmare aeriană, se vor selecta circa 10 minute de imagini ce vor fi 

incluse în documentarul final. Totodată se vor prelua fotografii din avion ale obiectivelor 

majore de relief (lacuri glaciare, vârfuri înalte, căldări glaciare, creasta principală a 

masivului, turbării etc.), acestea fiind  incluse îndocumentar sub forma cadrelor. Imaginile 

terestre sunt imagini preluate pe parcursul implementării proiectului, aflate în portofoliul 

APNMR. Toate aceste imagini video si fotografii vor fi puse la dispoziția prestatorului în 

vederea selectării și procesării lor. 

 
II. Cantitate, perioada aproximativa si valoarea estimata a serviciilor: 

 

• Perioada estimată pentru desfășurarea contractului:  -de la data semnarii 

contractului - 30.09.2015 .  

-perioadele sau datele de la care se va desfasura activitatea vor fi stabilite cu exactitate prin ordinul 

de incepere a prestarii de servicii, transmis de catre beneficiar inainte de inceperea efectuarii 

serviciilor: 

-prestatorul realizeaza si preda machetele documentarului, DVD-ului si copertei cel mai tarziu cu 30 

zile inainte de finalizare contract, in format electronic pentru obtinere aviz bun de tipar. 

-termen executie servicii procesare date-realizare film si inscriptionare DVD-uri  max. 15 zile de la 

transmiterea catre prestator a avizului bun de tipar. 

• Rezultatul final - realizarea unui documentar video privind biodiversitatea din 

PNMR-cu durata de 45 minute (1 buc. Film documentar) si deasemenea 1000 buc. 

DVD-uri inscriptionate cu filmul documentar.(in carcasa). 
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III. Specificatii si descriere activitati: 

 

• Descriere :  Documentar video:”Biodiversitatea Parcului Național Munții Rodnei” 

 

Documentarul se va realiza prin înregistrări video a diverselor aspecte de biodiversitate din PNMR 

cu ajutorul camerei video achiziţionate în proiect. Un accent deosebit se va pune pe speciile şi 

habitatele de interes comunitar. Imaginile -preluate de către APNMR; procesarea (include şi 

regizarea) efectuate de către un prestator. 

Acest documentar este menit să scoată în evidenţă importanţa Munţilor Rodnei atât la nivel 

local cât şi regional, naţional şi internaţional. Bazat pe date ştiinţifice, documentarul va fi disponibil 

pe suport DVD (minim HD, format .avi) şi se urmareste sa fie promovat prin intermediul posturilor 

de televiziune local.  Documentarul va fi distribuit gratuit instituţiilor limitrofe PNMR și în cadrul 

comunităților locale. 

Coloana sonoră va fi reprezentată de muzică tradiţională specifică zonelor etnografice care 

înconjoară masivul, Țara Năsăudului (ex. Virginia Linul, Lenuța Filipoi, etc.) şi Țara 

Maramureşului (ex. Grigore Leșe, Pițiș Nicolae, Frații Dogaru, Oana Tomoiagă, Frații Florea, Frații 

Petreuș, Dumitru Fărcaș etc.), bandă internațională, muzică originală.  

 

Specificaţii tehnice pentru realizarea documentarului și ale materialelor de prezentare 

video/audio/multimedia: 

• Filmul: minim HD  

• Sunet: 18.0-48.0 Khz – stereo, 

• format final film DVD: - .avi,  

• Filmul va fi  disponibil în limba română .  

• Se vor inscriptiona un numar de 1000 buc. DVD – in carcasa -fata transparentă (material 

plastic 7-14 mm,  capacitate -1 buc. DVD),  - cu coperta tiparită si autocolant (sau tiparire 

directa)  pe   fața DVD-ului pe care se va înregistra filmul documentar  realizat.  

Vor fi create și realizate in prealabil macheta grafică pentru copertă si fața exterioara a 

DVD. La începutul şi finalul filmului, respectiv pe fiecare copertă si fata a DVD-urilor  vor 

fi incluse elementele grafice, precum și elementele de identitate vizuală obligatorii, conform 

MIV Instrumente Structurale 2007-2013.  
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-Machetele pentru film, fata DVD si respectiv coperta carcasa se vor preda pentru 

verificare/aprobare catre achizitor cel mai tarziu cu 30 înainte de data finalizării 

contractului.  

-Obținerea avizului ”bun de tipar” pentru film, fața DVD și elementele tiparite coperta 

carcasa DVD –sarcina achizitorului după realizarea si predarea machetelor de către 

prestator. 

-Prestatorul va preda varianta finala a documentarului video –procesat si DVD-urile 

finale inscriptionate in maxim 15 zile de la primirea avizului ”bun de tipar” de la 

achizitor. 

• Masterizarea video și audio vor fi realizate în etapele finale de producție video, 

implicând efectele speciale și grafica necesară.( conform descriere din caiet sarcini). 

 

Toate drepturile de copyright asupra produsului finit vor reveni Autorităţii Contractante. 

Se va acorda dreptul de multiplicare şi difuzare nelimitat către Autoritatea Contractantă, 

prin orice mediu şi în orice format, procesat sau nu, al materialului final, în orice perioadă de 

timp. Prestatorul nu va utiliza materialele video si foto, puse la dispozitie de catre APNMR, 

respectiv documentarul video final realizat (procesat), fără acordul APNMR. 

Filmul documentar va avea o durată de 45 minute și sinopsisul prezentat în tabelul de mai 

jos. Prezentarea informației științifice va fi realizată pe toată durata documentarului de către 

personalul desemnat al Administrației Parcului Național Munții Rodnei (ex.biologul APNMR): 

 
 

Minute Conținut 

1  • Prezentarea proiectului POS Mediu, finanțatori, beneficiar 

1-5 

• Prezentarea stării de conservare (Parc Național, Sit Natura 2000, 

Rezervație a Biosferei, potențial Sit al Patrimoniului UNESCO 

pentru Natură) 

• Localizare în țară, regiune, zonă a ariei protejate 

• Importanță științifică (punct fierbinte al biodiversității carpatice, 

centru endemogenetic) a ariei protejate 

• Imagini reprezentative cu ecosisteme naturale cu expunere verbală a 

semnificației științifice 

5-10 • Ecosisteme naturale din aria protejată 
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Minute Conținut 

• Diversitatea ecosistemelor naturale pe etaje de vegetație (montan, 

subalpin, alpin) cu expunere verbală a semnificației științifice 

• Ecosisteme naturale cu înaltă valoare de conservare (turbării, 

lacuri glaciare, grohotișuri, stâncării, păduri virgine, peșteri, pajiști 

alpine, circuri glaciare) 

• Caracterizarea principalelor tipuri de habitate naturale (clasificarea 

românască, clasificarea europeană – CORINE, EUNIS, Directiva 

Habitate) 

• Imagini aeriene (2 minute) cu expunere verbală a semnificației 

științifice a ecosistemelor prezentate 

10-15 

• Flora și vegetația 

• Caracterizarea asociațiilor vegetale 

• Imagini aeriene (2 minute) 

• Specii de floră endemice, rare, periclitate, vulnerabile, 

amenințate, incluse în Lista Roșie, de interes comunitar, relicte 

glaciare 

• Imagini reprezentative 

15-20 

• Fauna 

• Diversitatea faunei (inventarul biologic pe grupe sistematice) 

• Specii de faună endemice, rare, periclitate, vulnerabile, amenințate, 

incluse în Lista Roșie, de interes comunitar 

• Imagini aeriene (2 minute) cu expunere verbală a semnificației 

științifice a ecosistemelor prezentate 

20-25 

• Conservarea biodiversității 

• Activități de cercetare, cartare habitate și specii cu experți în teren 

• Inventariere floră și faună în teren (imagini reprezentative) 

• Monitorizare floră și faună în teren (imagini reprezentative) 

• Imagini aeriene (2 minute) cu expunere verbală a semnificației 

științifice a ecosistemelor prezentate 

25-35 • Monitorizare participativă a biodiversității 
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Minute Conținut 

• Implicarea cluburilor ECO în monitorizarea participativă a 

biodiversității în teren 

• Ghidurile de specii și habitate (27 ghiduri) elaborate de APNMR – 

model interactiv de monitorizare participativă a biodiversității cu 

expunere verbală 

• Prezentări în școli ca metodă de diseminare (imagini reprezentative) 

• Excursii tematice în teren cu rangerii pentru interpretarea peisajului 

și educație ecologică (imagini reprezentative) 

• Expoziții de fotografie în vederea promovării valorilor naturale 

(imagini reprezentative) 

• Tabere Junior Ranger pentru instruirea tineirlor în tehnici de 

monitorizare a biodiversității (imagini reprezentative) 

• Rețeaua de ambasadori ai Rezervației Biosferei – model de 

promovare a valorilor naturale și culturale (imagini reprezentative) 

• Diversitatea naturală și culturală - componente ale biodiversității 

locale  

35-45 

• Servicii ecosistemice 

• Rolul resurselor naturale în viața comunităților locale (fructe de 

pădure, ciuperci, plante medicinale, plante tinctoriale, plante 

aromatice) 

• Produse locale obținute din resurse naturale (imagini reprezentative) 

• Despăgubiri și compensații pentru restricții și daune 

• Imagini aeriene (2 minute) 

 

Procesarea documentarului presupune realizarea etapelor de montaj, sonorizare, realizare a copiei 

standard destinată rețelei de difuzare în centrul de vizitare al APNMR și a televiziunilor regionale. 

APNMR va pune la dispoziția prestatorului materiale video si foto reprezentative pentru a fi 

procesate cu respectarea sinopticului propus.  
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Lucrăriile etapei de montaj și sonorizare se desfășoară după etapa de filmare. Odată cu terminarea 

filmarilor de către APNMR, prestatorul va realiza montajul brut al imaginii și al sunetului. Și 

aceasta deoarece regizorul poate stabili o serie de elemente ale producției și finalizarea ei. 

Lucrările de montaj și sonorizare sunt compuse dintr-o serie de operațiuni tehnologice bine 

determinate, care se desfășoară succesiv. 

Se va efectua: 

-Sincronizarea dialogurilor, unde se caută sincronizarea înregistrării sunetului cu imagine filmată, 

care este proiectată în fața actorului. Se alcătuiește o buclă de film cu secvența în care actorul 

dialoghează, se proiectează, iar acesta va căuta să rostească cuvintele în timpul mișcării buzelor 

din imaginea proiectată. (Acest procedeu se folosește și la dublarea actorilor care dialoghează în 

altă limbă decât cea vorbită în țara respectivă, în loc de traducerea prin inserturi.)  

-Sincronizarea zgomotelor, care este o acțiune de introducere în banda sonoră a filmului de o 

diversitate de zgomote, corespunzătoare acțiunii sau evenimentelor conținute de imaginea 

proiectată pe ecran. Unele sunt înregistrate odată cu filmarea, însă altele din diverse motive nu 

sunt posibile. , caz in care trebuiesc adăugate ulterior. Pot fi tunete, ciripit de păsări, greieri etc. 

-Inregistrarea muzicii- se adaugă muzica acolo unde cere acțiunea filmului documentar. Ea trebuie 

să exprime diferite momente ale filmului, diferite stări sufletești ale personajului, punctări ale 

acțiunii. Muzica tradițională comunităților limitrofe Munților Rodnei va fi asigurată de prestator. 

-Montajul filmului sau asamblarea filmului se face de către regizor, cu ajutorul monteorului 

(montezei) de film, după scenariul regizoral, secvență cu secvență cu sunetul adecvat înregistrat pe 

bandă separat (uneori doar parțial mixat), astfel ca după ansamblare filmul să fie definitivat. Se va 

obține astfel – o copie pozitivă de lucru, alcătuită la rândul ei din acte. 

-Mixajul sau reînregistrarea filmului va fi procesul final de elaborare a coloanei sonore a filmului. 

Se vor face ultimele retușuri în ceea ce privește caracteristica de frecvență a sunetului. 

La finalul filmului documentar  vor fi inserate personajele și sursele de informare utilizate. La 

începutul şi finalul filmului, respectiv pe fiecare copertă si fata a DVD-urilor  vor fi incluse 

elementele grafice, precum și elementele de identitate vizuală obligatorii, conform MIV 

Instrumente Structurale 2007-2013. 
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IV. Alte prevederi: 

IV.1 Cerintele prezentului caiet de sarcini sunt minimale si obligatorii pentru ofertanti. Orice oferta 

care nu respecta aceste cerinte minimale va fi respinsa.  

IV.2  Serviciile se vor executa dupa transmiterea ordinului de incepere de catre beneficiar si punerea 

la dispozitie a materialelor video si foto catre prestator. 
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3. - MODELE DE FORMULARE 

 
Această  secţiune conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea si prezentarea 
ofertei si a documentelor care o însotesc si, pe de alta parte, să permită comisiei de evaluare 
examinarea si evaluarea rapidă si corectă a tuturor ofertelor depuse.  
Fiecare ofertant care participa, în mod individual sau asociat, la procedura de achizitie publică are 
obligaţia de a prezenta formularele solicitate în cadrul Documentației de atribuire, completate în 
mod corespunzator şi semnate de persoanele autorizate. 
 
Formularul nr. 1: Declaraţie privind eligibilitatea; 

Formularul nr. 2: Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG nr. 

34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006; 

Formularul nr. 3: Declaraţie privind calitatea de participant la procedură; 

Formularul nr. 4: Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă;  

Formularul nr. 5: Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1  din OUG nr. 34/2006; 

Formularul nr. 8 - Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani 

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

Formularul nr. 17: Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de asociaţi şi 

specializarea acestora; (daca este cazul) 

Formularul nr. 18: Împuternicirea liderului asociaţiei de a reprezenta  asociaţia la procedura de 

atribuire; (daca este cazul) 

Formularul nr. 19: Declaraţie privind protecţia mediului şi protecţia muncii; 

Formularul nr. 21: Formular de ofertă si  anexa-Centralizator de preturi 

Formularul nr. 22: Împuternicire pentru semnatarul ofertei; (daca este cazul) 

Formularul nr. 23: Scrisoare de înaintare; 

Formularul nr. 24: Împuternicire pentru reprezentarea ofertantului la şedinţa de deschidere; (daca 

este cazul) 
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Formularul nr. 1 
 
     Operator economic 
    …………………… 
    (denumirea/numele) 
 
                      
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
     
 
 
 

Subsemnatul ………………….(numele complet), reprezentant împuternicit al 
……………………….. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals 
în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre 
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, 
pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 
 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 
 
 
    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
                             
 
 
 
 
Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul nr. 2 
 
        Operator economic 
    ………………………….. 
    (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 181 DIN 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 34/2006, APROBATĂ CU 

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 337/2006 
 
    Subsemnatul(a) …............................... (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de 
ofertant la procedura de cerere de oferte pentru atribuirea contractului având ca obiect 
__________________________, organizată de RNP-ROMSILVA APNMR R.A. Rodna, declar pe 
propria răspundere că:     

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plata 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 sunt stabilit; 

c) în ultimii 2 ani nu au fost cazuri în care să nu îmi fi îndeplinit sau să îmi fi îndeplinit în mod 
defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile operatorului economic pe care îl 
reprezint, fapt care să fi produs sau să fi fost de natură să producă grave prejudicii 
beneficiarilor acestuia; 

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în 
materie profesională; 

e) nu am prezentat informaţii false şi am prezentat informaţiile solicitate de către autoritatea 
contractantă, în scopul scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi de selecţie. 

    Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 
    Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul nr. 3 
 

        Operator economic 
    ……………………….. 
    (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 

 
1. Subsemnatul(a) …..................... (numele complet), reprezentant împuternicit al 
…................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice că, la procedura de ….(ex. -achizitie directa) pentru atribuirea 
contractului având ca obiect __________________________, organizată de RNP-ROMSILVA 
APNMR R.A. Rodna, particip şi depun oferta:     
    [ ] în nume propriu; 
    [ ] ca asociat în cadrul asociaţiei …...........................; 
    [ ] ca subcontractant al …......................................; 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 

2. Subsemnatul declar ca: 
    [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
    [ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa. 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare şi, dacă este cazul, se ataşează anexa) 
    3. Subsemnatul declar ca 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 publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 
derulării contractului de achiziţie publica. 
    4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, 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 sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai RNP-ROMSILVA APNMR R.A.,loc. 
Rodna, Str. Principala nr.1445, cod poştal 427245, jud. Bistrita-Nasaud, România , cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formular nr. 4.   

 
        Operator economic 
    ___________________ 
    (denumirea/numele) 
 
 

CERTIFICAT 
                                            de participare la licitaţie cu ofertă independentă 
 
    I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ........................., 
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică având ca obiect 
__________________________ organizată de RNP-ROMSILVA APNMR R.A. Rodna, în calitate 
de autoritate contractantă, cu nr. ......... din data de ............, 
    certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate 
punctele de vedere. 
    II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................., următoarele: 
    1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 
    2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în 
care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 
    3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze 
oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 
    4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, 
alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul 
aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 
    5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, 
fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 
    6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la 
respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu 
au legătură cu obiectul respectivei proceduri; 
    7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 
    8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent 
înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. 
    III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele 
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. 
 
                Ofertant,                                  Data 
       ........................ 
 
    Reprezentant/Reprezentanţi legali 
               (semnături) 
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      Formular nr. 5   

 
        Operator economic 
    ___________________ 
    (denumirea/numele) 
 

 
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART 691 DIN OUG 

34/2006 
 

 

 

Subsemnatul(a) ...............................(persoana autorizată a operatorului economic)..........., având în 
vedere prevederile art. 691 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, declar că 
............................(denumirea operatorului economic)............................... nu are drept membri în 
cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu are acţionari ori 
asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află 
în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din acelaşi act normativ, cu 
următoarele persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul RNP-ROMSILVA APNMR R.A. Rodna: 
JAUCA DOINA GABRIELA- Director, reprezentatnt legal; IUSAN CLAUDIU- Manager 
proiect,biolog; DRAGOTA ANTONIA-Contabil sef, HADARAU ALINA OCTAVIA-responsabil 
ITsi GIS, NELCA MIRCEA IOAN-Responsabil AP si Constientizare, FILIPOIU TIMOFTEI 
CORNEL- Responsabil Constientizare si turism; precum si urmatorii Agenti teren: MUNTEAN 
IOAN,  LORINT MIHAI, LORINT GRIGORE, POLL LUCIA MIHAELA, IUGAN ROMAN 
GAVRILA, TOMOIAGA MIRCEA, TIMIS GRIGORE, TIMIS ISTRATE,  TOMOIAGA ALEXA, 
MURESAN STELIAN. 
 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

 Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

           Data completării ...................... 
    
 Operator economic, 

_________________ 
(semnatura autorizată şi stampila societatii) 

 
 



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 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26 
 

 
 
 
Formularul nr. 8 
 
     Operator economic 
    ……………………… 
    (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII DIN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
    Subsemnatul(a) ……………..( numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al 
…............................... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în 
tabelul anexat sunt reale. 
    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai RNP-ROMSILVA APNMR R.A.,loc. 
Rodna, Str. Principala nr.1445, cod poştal 427245, jud. Bistrita-Nasaud, România , cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
    A – Procent îndeplinit de executant din valoarea totală a contractului (%) 
    B – Cantitatea (U.M.) 
    C – Perioada de derulare a contractului**) 
 

Nr. 
crt. 

Obiectul contractului  
(din care să reiasă faptul 
că s-au prestat servicii 
similare) 

Denumirea / numele 
Achizitorului 
/clientului 
şi 
Adresa acestuia 

Calitatea 
prestatorului 
*) 

Preţul 
contractului 
***) 
lei (RON) 
sau EUR 

A B C 

 1 
 

2 3 4 5 7 8 

Contractul care va fi luat în calcul la verificarea cerinţelor minime de calificare 
1        
Alte contracte relevante 
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 2        
         
Total valoare contracte   

 
    *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
    **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 
    ***) Se va preciza numai partea de contract care a fost executată de către ofertant. 
 
Se va lua în calcul cursul BNR valabil pentru data finalizării contractului respectiv, aşa cum a fost 
acesta  înscris în tabel. 

     
    Data completării …..................(ziua, luna anul) 
 
 
 
Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul nr. 17 (daca este cazul) 
        

Ofertant 
    ………………………… 
    (denumirea/numele liderului asociaţiei) 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE 

DE ASOCIAŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
        Subsemnatul ……………(numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al …............... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexate, privind execuţia 
contractului de __________________________ sunt reale. 
    Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
        Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai RNP-ROMSILVA APNMR R.A.,loc. 
Rodna, Str. Principala nr.1445, cod poştal 427245, jud. Bistrita-Nasaud, România, cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 

Nr. 
crt. 

Denumire asociat 
Sediul 
asociatului 

Obiecte de 
activitate 
relevante ale 
asociatului 

CUI 
Partea/părţile din contract 
ce urmează a fi prestate de 
către fiecare asociat 

1     Denumirea 
lucrărilor/serviciilor ce vor 
fi executate/prestate de 
asociat:  
.................................................
.................... (denumirea 
contractului care se depune 
ofertă), (parţial – se va face 
o scurtă descriere, conform 
Contractului de asociere). 
Valoarea lucrărilor ce vor 
fi executate de asociat: (lei, 
fără TVA): … 
…………. 
Procent din valoarea totală 
a contractului: …………… 

….      
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Se va completa o linie pentru fiecare asociat. 
 
Datele din tabelul de mai sus trebuie să se regăsească şi în Contractele de asociere. 
 
    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
Ofertant / Lider de asociaţie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 
Notă: Dacă nu sunt asociaţi, în coloana 2 – Denumire asociat, se va completa „nu este cazul”, iar 
tabelul următor nu se va mai completa. 
 
 
Semnăturile asociaţilor: 
 
 Reprezentant  

ofertant 
(lider de asociaţie) 

Reprezentant 
asociat 1 

Reprezentant 
asociat 2 

……
……
…… 

Numele/denumirea 
asociatului 

    

Numele persoanei 
autorizate 

    

Semnătura 
autorizată 

    

     
    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
Notă: Dacă nu sunt asociaţi, se va bifa mai jos:  

□  N/A – nu este cazul. 
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Formularul nr. 18 (daca este cazul) 

 

ÎMPUTERNICIREA LIDERULUI ASOCIAŢIEI DE A REPREZENTA ASOCIAŢIA LA 

PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

 
 Subsemnaţii, care depunem ofertă comună în cadrul asociaţiei formată din: ……….(se trec 
toţi asociaţii), împuternicim liderul asociaţiei, ………….. (se trece denumirea operatorului 
economic care este liderul asociaţiei) să reprezinte asociaţia la prezenta procedură de atribuire a 
contractului __________________________.   
 
Semnăturile asociaţilor: 
 
     
 Reprezentant  

ofertant 
(lider de asociaţie) 

Reprezentant 
asociat 1 

Reprezentant 
asociat 2 

……
……
…… 

Numele/denumirea 
asociatului 

    

Numele persoanei 
autorizate 

    

Semnătura 
autorizată 

    

 
Data completării …..................(ziua, luna anul). 

 
 
Notă: Dacă nu sunt asociaţi, se va bifa mai jos şi se va completa:  

□  N/A – nu este cazul. 
 
    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
Ofertant / Lider de asociaţie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul nr. 19 

                 Ofertant 
    ……………………………  

        (denumirea/numele) 
 

 

 
DECLARAŢIE 

pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca 
privind protectia muncii 

 
 
 

Subsemnatul ……………………………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei 
autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte 
publice, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă 
şi de securitatea şi sănătatea muncii pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii 
contractului de ___________________________________, în conformitate cu prevederile Legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi ale celorlalte reglementări din domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă aplicabile. 
 

 

 

 

 

 

   Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
 

Ofertant / Lider de asociaţie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 

 

 

 



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 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

32 
 

 

 

 

 

Formularul nr. 21 
                 Ofertant 
    ……………………………  

        (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
Către: RNP-ROMSILVA APNMR R.A.,loc. Rodna, Str. Principala nr.1445, cod poştal 427245, jud. 
Bistrita-Nasaud, România  
 

    1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul(a), reprezentant(ă) a(l) ofertantului 
…………………………… (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm 
__________________________, pentru suma de ………………........  lei (suma în litere şi în cifre) 
fără TVA, reprezentând echivalentul a ……………Euro (suma în litere şi în cifre), plătibilă în una 
sau mai multe tranşe, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de …………………. 
(suma în litere şi în cifre).  
(Se va lua în calcul cursul BNR valabil din data transmiterii anuntului/invitatiei de participare )   
   2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile 
conform graficului de prestare. 

    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 – atenţie la perioada de valabilitate 
solicitată pentru ofertă: 60 zile de la data deschiderii ofertelor), şi ea va rămâne obligatorie pentru 
noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
    4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
    5. Precizăm că: 

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

    □  nu depunem ofertă alternativă. 
    6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 
    7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă 
pe care o puteţi primi. 
    Data ……………/…………/…………………. 
 

 ……………………………………….(numele şi prenumele), în calitate de 
……………………….(funcţia), legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
……………………………… (denumirea/numele ofertantului) 
 

………………………..(semnătura) 
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Anexă la formularul de ofertă 
 
 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
 pentru servicii 

 
 
 
 

Nr.  
crt 

Activitatea 
(gama/faza) 

Cantitatea Preţul 
unitar 

 
 

Preţul  
 total 

Taxa pe 
valoarea 
adăugată 

   Lei Euro Lei 
 
(col 2x col 3) 

Euro 
 

(col 2 x col 4) 

Lei 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

....        

        

 TOTAL       

 
 

TOTAL    Lei: 
        
       Euro: 

........ % asociaţi        lei: 
........ % subcontractanţi     lei: 

........ % asociati        euro: 
........ % subcontractanti     euro: 

 
 

 
Data completării .....................(ziua, luna anul). 
 

                                     Operator economic, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul nr. 22 
 
 

ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI 
 
 
 Subsemnatul ………………./numele), posesor al actului de identitate ……………(tipul 
actului) seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de …………………, 
cod numeric personal ……………………………, în calitate de …………………(funcţia), 
reprezentant legal al …………………….(denumirea / numele ofertantului), conform 
…………………(se menţionează documentul legal prin care a fost numit reprezentant legal), 
împuternicesc persoanele de mai jos să semneze documentele ofertantului privind obiectivul 
contractului având ca obiect __________________________,  
Domnul/Doamna ………………(numele), act de identitate ……………(tipul actului) seria 

……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de …………………, cod numeric 

personal ……………………………; 

- …………………  

(se trec toate  persoanele împuternicite să semneze documentele ofertei) 

 
 
Ofertant, 
................ …………………(numele operatorului economic) 
 
………………..……......................... (numele reprezentantului legal şi semnătura) 
 
 
 
 
 
Obs. 
Se vor ataşa copii după actele de identitate ale persoanelor nominalizate. 
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Formularul nr. 23 
 
……………………………..  Autoritatea Contractantă 
Denumirea (numele ofertantului)  RNP-ROMSILVA APNMR R.A. 
   
Nr. …….din ……………2015 (data)  Nr. …….din …….…2015, ora……... (data) 

 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
   
Către: RNP-ROMSILVA APNMR R.A., loc. Rodna, Str. Principala nr.1445, cod poştal 
427245, jud. Bistrita-Nasaud, România 
 
  Ca urmare a  invitaţiei de participare nr. ....….din ........…………/(ziua/luna/anul), privind 
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului având ca obiect __________________________,  
noi …………… (denumirea/numele ofertantului)………….vă transmitem alăturat coletul sigilat şi 
marcat în mod vizibil, continând, în original şi într-un numar de ....... copii: 

1. Documentul ....................-............... privind garanţia pentru participare (tipul, seria/numărul, 
emitentul) în valoare de ………………..lei.(daca este cazul) 

2. Documentul ……-…..privind încadrarea ofertantului în categoria intreprinderilor mici şi 
mijlocii (dacă este cazul). 

3. Coletul conţinând oferta şi documentele care o însoţesc. 
 

4. Informaţii în legătură cu procedura de atribuire a contractului mai sus menţionat: 
- numele şi prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze documentele 

pentru prezenta procedură de atribuire: ………………….. 
- numele persoanei împuternicite să reprezinte ofertantul la şedinţa de deschidere: 

……………………(daca este cazul), 
- adresa pentru corespondenţă valabilă pentru comunicare la prezenta procedură: 

………………. 
- telefon: ………….. 
- fax valabil pentru comunicarea la prezenta procedură: ………………. 
- e-mail: …………… 
- site Internet (dacă e cazul): ………….. 
- contul în care se va vira garanţia de participare la restituirea acesteia de către 

Autoritatea contractantă: ………-…….., deschis la Trezoreria ……-…… 
 
    Data completării ................. 
 

Ofertant / Lider de asociaţie, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul nr. 24  
 

                 Ofertant 
    …………………………… 
        (denumirea/numele) 
 
 

ÎMPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTAREA OFERTANTULUI  

LA ŞEDINŢA DE DESCHIDERE 

 
 
 Subsemnatul(a) ……………….(numele şi prenumele), posesor al actului de identitate 
……………(tipul actului) seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de 
…………………, cod numeric personal ……………………………, în calitate de 
…………………(funcţia), reprezentant legal al …………………….(denumirea / numele 
ofertantului), conform …………………(se menţionează documentul legal prin care a fost numit 
reprezentant legal), împuternicesc persoanele de mai jos să reprezinte ofertantul 
……………..(denumirea/numele ofertantului) la şedinţa de deschidere din cadrul procedurii de 
atribuire a contractului de __________________________ 
Domnul/Doamna ………………(numele şi prenumele), având act de identitate ……………(tipul 
actului) seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de …………………, 
cod numeric personal ……………………………; 

1) …………………  

(se înscriu toate  persoanele împuternicite să reprezinte ofertantul la şedinţa de deschidere) 

 
 

Ofertant / Lider de asociaţie, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

 
………………..……......................... (numele reprezentantului legal şi semnătura) 
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4.Model de contract 
 
Formular contract 
 
 
Contract de servicii 
nr.______________data_______________ 
 
 
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 

 
RNP-Romsilva 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: RO22 TREZ 1045 0980 3X00 
0946, Trezoreria Singeorz Bai, reprezentată prin JAUCA Doina Gabriela, funcţia -director, în 
calitate de achizitor, pe de o parte 

 
şi  

…….............................................……………......................denumirea operatorului economic 
adresă .........................................telefon/fax  
 
 
.....................număr de înmatriculare ..........................................cod fiscal ...................................cont 
(trezorerie, bancă)..........................................................................reprezentată prin 
.............................................................(denumirea conducătorului), 
funcţia............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b)achizitor şi prestator - 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 
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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. 
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. - Prestatorul se obligă să să presteze serviciile : ”Realizare documentar video privind 
biodiversitatea PNMR – PROCESARE ”, (cod CPV-72310000-1 -Servicii de procesare de date ), 
corespunzator activitatii 4.2.7.2, conform  prevederilor Documentatiei de atribuire aferenta contract 
nr. 8, , din cadrul  proiectului „Măsuri de management conservativ al biodiversitatii Parcului 
National Muntii Rodnei”, cofinantat prin POS Mediu 2007-2013, axa Prioritară 4, cod SMIS-CSNR 
1300, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 
contract. 
 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de servicii: ”Realizare documentar video privind biodiversitatea PNMR – 
PROCESARE ” în cadrul proiectului  ” Masuri de management conservativ al biodiversitatii 
Parcului National Muntii Rodnei”, cod SMIS-CSNR 1300.                                              
  4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 
prestatorului de către achizitor conform prevederilor contractuale, este de …………. lei, fără TVA, 
la care se adaugă TVA în valoare de ……………..lei, prețul total al contractului fiind de …………. 
lei. 
 
5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de la  ......... data semnarii contractului, până la data de 
30.09.2015. 
 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt : 

a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
c) graficul de îndeplinire a contractului; ( dacă este cazul) 
d) graficul de plăţi; ( dacă este cazul) 
e) garanţia de bună execuţie, (dacă este cazul); 
f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul. 
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(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte 
intergrantă a contractului) 
 
7. Obligaţiile principale ale prestatorului 
 
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 
7.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
caietul de sarcini si propunerea tehnică, anexe la contract.  
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile asa cum sunt descrise in caietul de sarcini si oferta: 
 

Activitatea De la... La.... 
Obiectul 
activitatii 

Valoare  
(lei fara 
TVA) 

Rezultat 
     (minim) 

 
4.2.7.2 Realizarea unui 
documentar video privind 
biodiversitatea PNMR – 
PROCESARE 
 

Data 
semnare 
contract 

30.09. 
2015 

Servicii 
procesare 
date, 
Realizarea 
unui 
documentar 
video-
PROCESARE 

…………. 

 
-procesare date 
(imagini si 
inregistari 
video) -realizare 
1buc. film 
documentar, 
-1000 buc. DVD 
inscriptionate    
( în carcasa)  

TOTAL    ………  
 

 
-Perioadele sau datele la care se va desfasura activitatea vor fi stabilite cu exactitate prin ordinul de 
incepere a prestarii de servicii, transmis de catre beneficiar inainte de inceperea activitatii.  
-Machetele pentru film, fata DVD si respectiv coperta carcasa se vor preda pentru 
verificare/aprobare catre achizitor cel mai tarziu cu 30 înainte de data finalizării contractului.  
-Obținerea avizului ”bun de tipar” pentru film, fața DVD și elementele tiparite coperta carcasa DVD  
sunt sarcina achizitorului după realizarea si predarea machetelor de către prestator. 
-Prestatorul va preda varianta finala a documentarului video –procesat si DVD-urile finale 
inscriptionate in maxim 15 zile de la primirea avizului ”bun de tipar” de la achizitor. 
 
7.4 - 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 serviciile 
prestate.  
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
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8.3 – Achizitorul se obligă să plătească preţul total convenit către Prestator în termen de 30 de zile 
de la acceptarea facturii de către acesta și numai după receptionarea serviciilor prestate.  
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 zile de la expirarea perioadei prevăzute 
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează 
factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil, adica in maxim 3 zile. 
 
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 10 de 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 
 
10. Garanţia de bună execuţie a contractului 
10.1 – Nu se constituie garantie de buna executie. 
 
 11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu termenul 
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. 
 
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului 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 modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în 
conformitate cu prevederile din prezentul contract, pe baza de proces verbal . Receptia serviciilor se 
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va efectua in termen de 15 zile de la efectuarea serviciilor si va fi consemnata in procesul verbal de 
receptie semnat de catre ambele parti. 
Operatiunile receptiei implica: 
-identificarea serviciilor prestate, 
-constatarea conformitatii sau eventualelor neconcordante fata de prevederile din propunerea 
tehnică şi din caietul de sarcini. 
13.3 – Procesul-verbal de receptie poate fi semnat de catre achizitor, sub rezerva remedierii tuturor 
deficientelor/neconcordantelor constatate. 
13.4 – Prestatorul are obligatia de a remedia deficientele semnalate in termen de maxim 15 zile.  
 
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de 
la data de............................., data inceperii contractului.  
  (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor 
stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului;  
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul 
convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 
contractului de către prestator, 

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei 
faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act 
adiţional.  
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul/termenul de 
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea 
datei/perioadelor de prestare asumate în contract se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
prestatorului. 
14.5 –Prezentul contract poate înceta în următroarele circumstanțe : 

a) prin acordul părților, 
b) la finalizarea serviciilor contractate și plata de către Achizitor a tuturor sumelor dataorate 

catre Prestator pentru serviciile prestate în baza contractului. 
 
15. Rezilierea contractului din inițiativa Achizitorului 
15.1. Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline, fără termen de graţie, fără necesitatea 
îndeplinirii unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată și/sau 
arbitrale, printr-o simplă notificare adresată Prestatorului, în oricare dintre situațiile următoare: 

a)  Prestatorul îşi încalcă obligaţiile din prezentul Contract sau din dispoziţiile legale sau 
nu execută serviciile conform prezentului Contract ori în conformitate cu prevederile legale 
aplicabile; 
b)  Prestatorul nu se conformează în perioada de timp specificată în notificarea emisă de 
către Achizitor, prin care i se solicită remedierea executării necorespunzătoare sau 
neexecutării obligațiilor din prezentul Contract; 
c)  Prestatorul cesionează contractul sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile sale 
decurgând din prezentul contract, fără aprobarea prealabilă scrisă a Achizitorului; 
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d)  Prestatorului i se retrage autorizatia de functionare, ori face obiectul unei cereri de 
declarare a stării de insolvenţă, de declanşare a procedurii de faliment, reorganizare, 
dizolvare, lichidare voluntară, intră sub administrare judiciară sau sub controlul altei 
autorități, și-a suspendat activitatea, sau se află într-o situație asemănătoare rezultând dintr-o 
procedură similară reglementată de lege; 
e)  Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc 
de probă; 
f)  împotriva Prestatorului a fost pronunțată a hotărâre de condamnare cu privire la 
fraudă, corupție, implicare într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală; 
g)  apariția oricărei alte incapacități care să împiedice executarea sau să creeze dificultăţi 
semnificative, mai mult de 10 zile în executarea prezentului contract; 
h)  apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului 
şi care conduc la modificarea efectelor clauzelor contractuale în aşa măsură încât 
îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public; 
i)  alte cazuri prevăzute expres în prezentul contract ori în legile aplicabile. 

15.2  - În caz de reziliere a Contractului Achizitorul va fi îndreptățit să recupereze de la Prestator, 
fără a renunța la celelalte remedii la care este îndreptățită în baza Contractului sau în baza legii, 
orice pierdere sau prejudiciu suferit, inclusiv daunele indirecte sau de imagine. 
15.3 - Prestatorul nu are dreptul să pretindă, suplimentar față de sumele ce i se cuvin pentru 
serviciile efectiv prestate, despăgubiri pentru orice altă pierdere sau prejudiciu suferit. 
15.4 - La primirea notificării de reziliere Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea 
serviciilor în mod prompt și organizat astfel încât costurile aferente să fie minime. 
 
16. Ajustarea preţului contractului1 
16.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
16.2 - Preţul contractului  nu se ajustează . 
 
17. Subcontractanţi 
17.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul. 
17.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 
cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
17.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
17.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea 
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi 
va fi notificată achizitorului. 
 
18. Forţa majoră 

                                                           
1 Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm 
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18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
18.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 
18.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
18.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
19. Soluţionarea litigiilor 
19.1 - Achizitorul şi 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. 
 
19.2 - 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 
de către instanţele competente.  
 
 
20. Limba care guvernează contractul 
20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
21. Comunicări 
21.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
22. Legea aplicabilă contractului 
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

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

câte unul pentru fiecare parte.  
(se precizează data semnării de către părţi).   
 
  Achizitor,        Prestator,  
RNP ROMSILVA APNMR R.A.                                                   

Director,                                                                                           Administrator 
JAUCA Doina Gabriela                                                              
...................................          ................................... 
 
 LS LS 



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 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

44 
 

 
 
 
 
 


