
 
CAIET DE SARCINI 

 

 
ACHIZITIE CARBURANTI AUTO PE BAZA DE CARDURI VALORICE 

COD CPV 09132000-3 Benzina 

COD CPV 09134200-9 – Motorina 

 

 
 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi 

constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică. Caietul de 

sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice.  

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.  

 

În acest sens, orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se 

înscrie în limitele cerinţelor din caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice care nu corespund 

caracteristicilor tehnice prevăzute în caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.  

 

INFORMAŢII GENERALE 

 

Beneficiar privat: Fundatia HOSPICE Casa Sperantei 

Sediul social al beneficiarului privat: Str. Sitei, nr. 17A, Brasov, Romania 

Persoana de contact: Sorina Hasu 

Adresa de e-mail: sorina.hasu@hospice.ro 

Numar telefon : 0728 130093 

Obiectul achizitiei - Carburanti auto pe baza de carduri valorice.  

 

Procedura aplicata: Achizitie directa 

 

Legislatia care guverneaza aceasta achizitie este Ordinul nr. 1284/2016 privind Procedura competitiva aplicabilă 

solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din 

fonduri europene.  

Produsele ce se vor achizitiona vor servi la implementarea activitatilor proiectului: “Creșterea capacității 

institutionale pentru dezvoltarea nationala coordonata a ingrijirilor paliative si ingrijirilor la domiciliu PAL- 

PLAN”, Cod Mysmiss/ SIPOCA: 129439/ 733, Contract de finantare nr.: 463/02.03.2020 

Modalitatea de desfasurare a achizitiei: 

Documentatia este disponibila on-line pe pagina web a organizatiei: www.studiipaliative.ro, sau se poate procura 

gratuit de la sediul social al beneficiarului privat: Str. Sitei, nr. 17A, Brasov, Romania. 

 

Alte informatii pot fi obtinute prin e-mail la adresa: sorina.hasu@hospice.ro 

Obiectul contractului: furnizarea de carburanti auto pe baza de carduri valorice (Benzina 95 Standard sau 

echivalent si Motorina Standard sau echivalent). 

Adresa de livrare a cardurilor – punctul de lucru al beneficiarului privat: Centrul de Educatie si Resurse in 

Medicina Paliativa, str. Piatra Mare, nr. 101, Brasov, Romania 

Ofertantul va furniza beneficiarului privat 2 carduri valorice pentru autovehiculele din dotarea beneficiarului 

privat precum si instrucţiunile de folosire a acestor carduri. Cele două categorii de carburanți auto, motorină și 

benzină, cu destinația combustibili auto, vor fi achiziționate pe baza celor 2 carduri electronice cu plafon valoric, 

nenominalizate pe tip de carburant. 

Ofertantul trebuie sa puna la dispozitia beneficiarului privat posibilitatea informării asupra consumului exact de 

carburant indicând: statia, data si ora alimentarii, tipul de carburant, cantitatea si valoare carburantului 
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achiziţionat, subtotal pe card şi total general. Ofertantul va acorda permanent beneficiarului privat posibilitatea 

accesarii gratuit on-line a informatiilor privind situatia detaliata a tuturor achizitiilor de carburant efectuate. 

Orice schimbare de card din iniţiativa ofertantului, înainte de expirarea termenului de valabilitate, va fi efectuată 

gratuit.  

Ofertantul are obligaţia de a pune la dispoziţia beneficiarului privat, permanent, o linie telefonică pentru sesizarea 

pierderii/furtului cardului sau efectuarea de operaţiuni frauduloase. În cazul sesizării unei astfel de situaţii, 

ofertantul are obligaţia blocării imediate a cardului si emiterii fara costuri suplimentare a unui nou card.  

Ofertantul va păstra confidenţialitatea informaţiilor cu privire la emiterea cardurilor precum şi a celor privind 

tranzacţiile efectuate de către fiecare autoturism.  

 

La alimentarea fiecărui autoturism cu carburant, furnizorul va emite bon nefiscal, specificand pe acesta 

numarul autoturismului care a facut alimentarea si numarul de kilometri existenti inainte de alimentare. 

 

 

Caracteristici minimale ale sistemului de carduri prin care se dorește să fie achiziţionat carburantul:  

- Cardurile de valorice vor conține microcip încorporat şi bandă magnetică şi vor fi securizate cu cod PIN 

si suplimentar cod PUK;  

- Cardurile se vor putea utiliza pentru achiziţia din staţiile furnizorului a oricarui tip de carburant prevazut 

in acest caiet de sarcini (benzina/motorina) 

- Cardurile trebuie să poată funcţiona cu :  

    - limită valorică individuală;  

   - setarea tipului de carburant alimentat: benzină/motorină.  

-     Cardurile electronice valorice auto emise trebuie să aibă acoperire națională și să fie acceptate de către 

toate stațiile de alimentare situate pe teritoriul României ale furnizorului declarat câștigător 

- Cardurile vor putea fi blocate/deblocate prin intermediul aplicației online sau la solicitarea 

responsabilului de parc auto al beneficiarului privat, urmând să fie transmisă solicitarea scrisă în termen 

de 24 ore.  

- Controlul consumului de carburant - utilizatorul cardului va putea autoriza, prin introducerea codului 

PIN, fiecare plată a carburantului alimentat.  

- Toate informaţiile referitoare la tranzacţiile (alimentările) efectuate cu cardurile aflate in posesia 

beneficiarului privat se vor putea regasi pe desfășurătorul tranzacţiilor. 

  

 

Reţea de distribuţie a carburanţilor prin carduri.  

Ofertantul trebuie sa deţină o rețea de furnizare carburant pe bază de carduri cu grad de acoperire pe întreg 

teritoriul ţării, staţii amplasate pe drumuri judeţene, naţionale și europene, la intrările/ieşirile din judeţe si cel 

putin o statie de alimentare in fiecare judet. 

Ofertantul va prezenta beneficiarului privat lista stațiilor de distribuție carburant, unde se poate efectua plata cu 

cardul electronic valoric de pe întreg teritoriul țării, inclusiv toate datele de indentificare și de a livra carburanți 

non-stop. În cazul efectuării unor operațiuni frauduloase (inclusiv alimentarea în canistre sau autovehicule 

particulare), ofertantul are obligația să înștiințeze beneficiarul privat. Neanunțarea evenimentelor constatate, în 

mod repetat, poate duce la reziliera contractului de furnizare 

 

Combustibilii furnizati trebuie sa fie de calitate si sa corespunda solicitarii. Se vor prezenta fișele cu 

specificațiile tehnice de calitate și metodele de determinare a parametrilor produselor având la bază standarde 

și omologări naționale și internaționale. 

 
Data publicare anunt participare: 30 iunie 2020 

Tipul si durata contractului: Contract furnizare cu o durata de 30 de luni cu posibilitate de prelungire 4 luni sau 

pana la epuizarea fondurilor disponibile 

Valoarea estimata a achizitiei (lei fara TVA): Total 17950 lei astfel: 

Denumire Cantitate (litri) Pret unitar (fara TVA) Pret total (fara TVA) 

Benzina Standard sau echivalent 

CO 95  

3000 
4.55 13650 

Motorina Standard sau echivalent 

CO 51  

924.73 
4.65 4300 

 



Criteriu de selectie: Pentru contractarea produselor se va selecta oferta care prezintă cele mai multe avantaje 

financiare si tehnice pentru realizarea scopului proiectului. 

 

Documente de calificare: 

 
1.  Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 si 15 din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, 

constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor 

publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare - Formular 1 

 

2. Persoanele juridice din Romania vor fi obligate sa ataseze un Certificat constatator emis de Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul judeţului în care este înregistrat operatorul economic în 

original/copie conform cu originalul sau format digital (in termenul de valabilitate de 30 de zile) din care să 

rezulte că obiectul de activitate a ofertantului (codurile CAEN) – trebuie să cuprindă şi activităţi de tipul celor 

supuse procedurii de achiziţie 

 

3. Persoanele juridice din strainatate vor fi obligate sa ataseze un document echivalent pentru Certificatul 

constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în România, în original sau copie conform cu originalul, 

din care să rezulte că obiectul de activitate a ofertantului (codurile CAEN) – trebuie să cuprindă şi activităţi de 

tipul celor supuse procedurii de achiziţii. 

 

Propunerea tehnica  

 

Va fi intocmita in asa fel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile tehnice 

prevazute in acest caiet de sarcini. Se va prezenta in original prin completarea Formularului 3 

Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor cu cerinţele solicitate prin:   

- descrierea detaliată a produselor ce urmeaza a fi furnizate; 

- consemnarea tuturor informaţiilor considerate semnificative de ofertant pentru evaluarea corespunzătoare a 

propunerii tehnice. 

 

 

Propunerea financiara 

 

Se va prezenta in original prin completarea Formularului 4 si a centralizatorului de preturi Anexa formularul 4.  

Ofertantul are obligaţia de a exprima preţul din propunerea financiară în LEI [RON]. Oferta financiara se va 

prezenta pentru ambele tipuri de carburanti. 

Preturile unitare ale fiecarui tip de carburant care vor fi luate in calcul la stabilirea ofertei financiare, vor fi 

preturile de comercializare valabile la data depunerii ofertei, la statiile proprii de distributie. Acestea vor cuprinde 

toate costurile privind achitarea tuturor taxelor si accizelor pentru carburantii ofertati si vor fi analizate potrivit 

criteriului de atribuire in evaluarea ofertelor. Aceasta se va înscrie şi în Formularul de oferta. 

 

Nu se accepta oferte alternative. 

 

Propunerea financiară va fi exprimată în lei iar TVA- ul va fi evidenţiat separat. 

Preturile vor fi exprimate cu doua zecimale. 

Documentatia va fi insotita de Formularul “Scrisoare de înaintare” care va constitui prima pagina a ofertei. 

Aceasta nu va fi introdusa in plicul cu Documentatia de atribuire. 

Data și ora prezentării documentelor la Beneficiarul privat vor fi înscrise pe scrisoarea de înaintare către 

Beneficiarul privat 

 

Nota:  Specificatiile tehnice sau posibilele mențiuni care indică sau fac referire la o anumită origine, sursă, 

denumire, producție, cerință sau dimensiune, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet 

de invenție, o licență de fabricație, etc. sunt menționate numai pentru identificarea cu uşurință a tipului de produs 

şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea unor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații 

se interpretează sau vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.  

 

Mentiune: Pe parcursul analizării ofertelor, persoana de specialitate care analizeaza ofertele/ Comisia de 

evaluare dupa caz, are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de 

catre ofertanti. 



 

Perioada minima de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor 

 

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 14 iulie 2020, ora 12:00.  

Ofertele primite dupa data si ora limita prevazuta in anunt, vor fi returnate nedeschise. 

 

Adresa la care se depune oferta: Sediul social al beneficiarului privat: Str. Sitei, nr. 17A, Brasov, Romania. 

Oferta se va depune la adresa beneficiarului privat in plic sigilat ce va fi marcat cu inscriptia: “Achizitie carburanti 

auto pe baza de carduri valorice ”. A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 14.07.2020, ORA 14:00”. 

Plicul cu oferta va contine un exemplar al documentelor solicitate, in original. 

 

Termen limita de solicitare clarificari: 06 iulie 2020, ora 12:00. 

 

Termen limita raspuns solicitare clarificari: 08 iulie 2020, ora 12:00 

 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: persoana de contact Sorina Hasu, adresa e-mail: 

sorina.hasu@hospice.ro, numar telefon: 0728 130093. 

Specificatiile Tehnice Minimale 

 

Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de carburanti auto pe baza de carduri valorice conform specificatiilor 

tehnice pentru implementarea activitatilor proiectului: “Creșterea capacității institutionale pentru dezvoltarea 

nationala coordonata a ingrijirilor paliative si ingrijirilor la domiciliu PAL- PLAN”, proiect finantat  de Fondul 

Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, Axa prioritara 1- 

“Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, Obiectivul specific 1.1.”Dezvoltarea și introducerea de 

sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni 

și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP” 

 
 
Cerinta obligatorie : Oferta care nu va cuprinde intreaga cantitate de produse si nu respecta cerintele minimale 

va fi declarata respinsa. 

 

Nu se accepta subcontractanti. 

 

Analiza ofertelor si elaborarea notei justificative de atribuire 

Beneficiarul va desemna câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje, financiare și tehnice pentru realizarea 

scopului proiectului. Se vor evalua și compara condițiile financiare si tehnice ale ofertelor. 

 

Principalele elemente de departajare a ofertelor primite sunt, în ordinea priorității: 

- condițiile financiare ofertate  

 - condițiile tehnice ofertate (caracteristici tehnice ofertate)  

 

La baza procesului de analiza a ofertelor vor sta principiile precizate în Ordinul nr.1284/2016 din 8 august 2016, 

astfel va fi desemnata castigatoare oferta care indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea, 

la un raport calitate/pret competitiv, respectând cerința din Ordinul nr.1284/2016, Capitolul 5, Secțiunea 4, 

Aliniatul 4.2, pct-ul 1: ,,Beneficiarul privat compara ofertele primite prin raportarea lor la toate cerintele 

publicate si alege oferta care indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea, la un raport 

calitate/pret competitiv".  

 

La baza procesului de evaluare vor sta principiile precizate in Ordinul MFE nr. 1284/2016. Ca atare, ofertele 

primite vor fi comparate din punct de vedere al transparentei, eficacitatii, economicitatii si eficientei. 

 

Daca doua sau mai multe oferte care respecta caracteristicile tehnice solicitate au acelasi pret, se va solicita 

depunerea unei noi oferte financiare pentru departajarea lor.  
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Conditii de livrare:  

Operatorul electronic va furniza cardurile electronice valorice in termen de 7 zile de la semnarea contractului de 

catre ambele parti. 

Furnizorul va expedia produsele la adresa: Centrul de Educatie si Resurse in Medicina Paliativa, str. Piatra Mare, 

nr. 101, Brasov, Romania. 

Transportul se va efectua de catre furnizor cu mijloace proprii sau inchiriate pe cheltuiala acestuia. 

 

Produsele vor fi însoţite de: 

- factura/ facturile emise la livrarea produselor  

- certificatul de garanţie, unde e cazul 

- certificate de conformitate emis de producator care sa ateste conformitatea produsului cu toate cerinţele 

legale aplicabile, daca e cazul.  

 

Produsele (cardurile valorice) trebuie să fie noi, în termenul de valabilitate, conforme cu standardele europene. 

Durata de valabilitate a produselor, daca este cazul, trebuie să fie de minim 12 luni de la data procesului verbal 

de recepție.  

In perioada de garantie, furnizorul are obligatia de a inlocui gratuit produsele defecte. 

 

 

Recepţia produselor  

 

Receptia calitativa si cantitativa se va face la sediul beneficiarului privat in prezenta unei comisii de receptie si a 

unui delegat imputernicit de ofertant.  

Dacă vreunul din produse nu corespunde specificaţiilor din oferta propusă, beneficiarul privat are dreptul să îl 

respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:             

-să înlocuiască produsele refuzate;  

-să facă toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor tehnice.   

Furnizorul are obligaţia ca în termen de 72 de ore să înlocuiască produsele necorespunzătoare, cu suportarea 

tuturor cheltuielilor aferente.  

După soluţionarea eventualelor neconformităţi se va încheia procesul verbal final de recepţie cantitativă şi 

calitativă, semnat de reprezentanţii furnizorului şi ai beneficiarului.   

 

Condiţii de plată 

 

Decontarea  produselor (cardurilor) se va face în lei, pe baza facturii în original, însoţită de procesul verbal  al 

recepţiei  produselor furnizate, conform condiţiilor contractuale. 

Plata se face in termen de maxim 30  zile de la receptia produselor, pe baza facturii primite de la furnizor. 

Preţul ofertat se menţine ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertelor si a derulării contractului. 

 

Conditii de folosire a cardurilor valorice 

 

La alimentarea fiecărui autoturism cu carburant, furnizorul va emite bon nefiscal, specificand pe acesta numarul 

autoturismului care a facut alimentarea si numarul de kilometri existenti inainte de alimentare. 

Informaţiile referitoare la tranzacţiile (alimentările) efectuate cu cardurile aflate in posesia beneficiarului privat 

se vor putea regasi pe desfășurătorul tranzacţiilor. 

 

 

Prețurile ofertei vor include, obligatoriu, toate taxele legale și vor fi exprimate în lei. 

Pretul carburantuli auto ofertat se va actualiza in functie de evolutia preturilor petroliere conform legislatiei in 

vigoare. 

Cantitățile din caietul de sarcini sunt maximale, achiziția lor făcându-se în funcție de necesitățile beneficiarului. 

Produsele vor fi achiziționate direct de la stațiile furnizorului. 

 

 

 

 

 

 

 



Cerinte tehnice minimale in cadrul procedurii de achizitie Carburanti auto pe baza de carduri valorice.: 

 

 

Caracteristici Cerinte tehnice minimale 

Benzina 

COD CPV 09132000-3  

Benzina Standard sau echivalent 

CO 95  

Motorina 

COD CPV 09134200-9 

Motorina Standard sau echivalent 

CO 51  

 

Intocmit                                         Avizat 

 

Manager proiect,                                             Director economic, 

Andreea Szabo                                                          Angela Dumitru 

                                                                                                                                  
 

Expert achizitii,                                              

Sorina Hasu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Formularul 1A 

 OFERTANT  

……………………………………….. 

(denumire)  

 

 

Adresa: Str.: ……, nr. ……, localitatea ……, țara ……, tel.: ……, e-mail: ……  

(Date de contact)  

 

 

Nr. înregistrare: ………../…………….  

 

Înregistrat la sediul  

Fundatiei HOSPICE Casa Sperantei  Nr. …………/………..  

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

Către:  

Fundatia HOSPICE Casa Sperantei   

 

 

Ca urmare a invitației de participare privind cumpararea directa avand ca obiect achizitia de Carburanti auto pe 

baza de carduri valorice, în cadrul proiectului „ Creșterea capacității institutionale pentru dezvoltarea nationala 

coordonata a ingrijirilor paliative si ingrijirilor la domiciliu PAL- PLAN”  

 

 

Noi …………………………….vă transmitem alăturat următoarele: 

(denumire/ numele ofertantului)  

 

            1. Plicul sigilat și marcat în mod vizibil conținând un exemplar original, respectiv:  

  a) Oferta  

  b) Documentele care însoțesc oferta  

 

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră.  

 

 

Data completării: ………………..  

 

 

 

Cu stimă, 

 

Ofertant,  

………………………………….  

(semnătură autorizată) 

 

   

 

       

 

 
 



Formularul 1 

OFERTANT 

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

(denumirea) 

IMPUTERNICIRE 

Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat oferta este autorizată să 

angajeze operatorul economic în achiziţie. 

 

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în 

……………………………..(adresa operatorului economic),  înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr.…, 

CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în calitate de 

……………………………….,  

Imputernicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat în 

……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP 

…………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având funcţia de 

………………………………………………, să ne reprezinte la Achizitia  de carburanti auto pe baza de carduri 

valorice, organizată de Fundatia HOSPICE Casa Sperantei. 

 

 În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta 

procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în 

urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate 

actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea suntem pasibili de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi suntem de acord cu orice decizie a Autorităţii 

Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica. 

 

Data completarii  

Ofertant 

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

 

 

 

 

 



OFERTANT                                         Formularul 2 

…………………….  

(denumirea)  

 

DECLARATIE  

PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE  

 

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 13 si 14 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și 

utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 Subsemnatul(a), .....................(denumirea, numele ofertantului), în calitate de ofertant, referitor la 

procedura Achizitia de carburanti auto pe baza de carduri valorice, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea 

falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzută la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 

modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 13 si 14 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului României nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 

obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 

obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ca: 

 

- Nu am/avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare 

şi/sau nu am/avem acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, ruda sau afin până la gradul al 

patrulea inclusiv  

- Nu există legături între structurile acționariatului ofertantului și acționariatul beneficiarului; 

- Nu există legături între ofertant și membrii comisiei de evaluare; 

- Nu dețin/detinem pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante la prezenta procedura de 

achizitie, nu particip in doua sau mai multe asocieri de operatori economici. 

 

 

 Subsemnatul(a), ........................, declar că voi informa imediat Fundatia HOSPICE Casa Sperantei dacă 

vor interveni modificări în prezenta declarație.  

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că orice entitate 

interesată, are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

legislației penale privind falsul în declarații.   

 

 

OFERTANT,                                                                                                  Data completării: ……………….. 

  

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

(numele și funcția persoanei autorizate) 

 

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

 

(semnătura persoanei autorizate)  

 

 

 

 

 

 



Anexa Formularul 2 

 

 

 

 

Lista Persoanelor cu functii de decizie din cadrul Fundatiei HOSPICE Casa Sperantei 

in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea achizitiei de carburanti auto pe baza de 

carduri valorice 

 

 

Nr. 

crt. 

Nume Functia 

1 Mirela Nemtanu Director Executiv 

2 Daniela Mosoiu Director Dezvoltare Nationala si Programe de Educatie  

3 Andreea Szabo Asistent proiect, cod Mysmiss/ SIPOCA: 129439/ 733 

4 Sorina Hasu Expert achizitii proiect, cod Mysmiss/ SIPOCA: 129439/ 733 

5 Dan Ciumarnean Manager administrativ 

6 Veronica Belindescu Contabil 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Data completării: 30.06.2020                                               Fundatia HOSPICE Casa Sperantei, 
              

               Mirela Nemtanu 

                                                                                                   

                                                                                                            

                                                                                                              
                                                                                                            
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                 Formularul 3 

OFERTANT                                           

…………………….  

(denumirea)  

 
 
 

PROPUNEREA TEHNICA 

 
 

     Denumirea achiziţiei: Achizitia de carburanti auto pe baza de carduri valorice 

Nr. 

crt. 

 

Denumire produse 

Caracteristici 

tehnice minime 

 

Caracteristici tehnice ofertate 

1. Benzina 

COD CPV 09132000-3  

Benzina Standard sau echivalent 

Cifra Octanica - 95  

descrierea detaliata a 

serviciilor/produselor ofertate, 

precum şi alte informații 

considerate semnificative, în 

vederea corespondentei propunerii 

tehnice cu specificațiile prevăzute 

în Caietul de Sarcini 

2. Motorina 

COD CPV 09134200-9 

Motorina Standard sau echivalent 

Cifra Octanica - 51  

 

 
Nota: Se completează pentru fiecare produs/serviciu în parte. Fiecare caracteristică tehnică din caietul de sarcini 

trebuie să se regăsească în oferta tehnică, în vederea verificării corespondenței dintre acestea.  

 
 

 

 

Data : ........                   

                    

 

................................... (nume şi semnătură), în calitate de …………………………, legal autorizat să semnez oferta 

pentru şi în numele ………………………………...(denumirea/numele ofertantului) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formularul 4  

 

OFERTANT  

…………………………. 

(denumirea/numele)  

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către : ......................... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completa) 

 

 

Domnilor,  

 

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ............................ (denumirea 

operatorului economic), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerințele cuprinse în documentația mai 

sus menționată, să furnizam ......................... (denumirea produselor) pentru suma de ..... lei (suma in litere si 

cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ..... lei (suma in litere si cifre). 

 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizam produsele in termen de 

…..zile calendaristice de la semnarea contractului.  

 

 

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de…. zile, respectiv până la data de 

..................., și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate.  

 

 

4. Până la încheierea și semnarea contractului de furnizare, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de 

dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.  

 

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

primi. 

 

 

 

6. Detalierea ofertei este anexată în continuare.  

 

 

Data : ........                   

                    

 

................................... (nume şi semnătură), în calitate de …………………………, legal autorizat să semnez 

oferta pentru şi în numele ………………………………...(denumirea/numele ofertantului) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                     Anexa formularul 4 

OFERTANT 

…………………………..          

(denumirea/numele) 

Centralizator de preţuri 

- anexă la formularul de ofertă – 

Denumirea achiziţiei: Achizitia de carburanti auto pe baza de carduri valorice 

Nr. 

crt. 
Denumirea  produse 

 

Caracteristici 

tehnice  

ofertate 

Cantitate 

Preţ 

unitar 

RON 

(fără 

TVA) 

Preţ total 

RON 

(fără TVA) 

1. Benzina Standard sau echivalent 

Cifra Octanica - 95  

    

2. Motorina Standard sau echivalent 

Cifra Octanica - 51  

    

TOTAL RON FARA TVA  

TOTAL RON CU TVA  

Din care TVA  

  

Data: …………………. 

................................... (nume şi semnătură), în calitate de …………………………, legal autorizat să semnez oferta 

pentru şi în numele ………………………………...(denumirea/numele ofertantului) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                    Formularul 5 

 

SOLICITARE DE CLARIFICARI 

 

Catre 

Fundatia HOSPICE Casa Sperantei 

 

Ref:   

Cerere de clarificari pentru  proiectul: “Creșterea capacității institutionale pentru dezvoltarea nationala 

coordonata a ingrijirilor paliative si ingrijirilor la domiciliu PAL- PLAN”, Cod Mysmiss/ SIPOCA: 129439/ 

733, Contract de finantare nr.: 463/02.03.2020 

 

Stimata Doamna/Domnule…………………. 

 

Referitor la Achizitia…… 

 

 

Nr. Intrebari Raspunsuri 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

 

Cu respect, 

 

Domnul/Doamna ……………….. 

Functia…………….. 

Numele ofertantului……… 

 

 

 

 

 



 

 

              Formularul 6 

 

Lista statiilor de distributie carburant ale furnizorului 

Nr. crt. Judetul Program Arese statii 

1 București   

2  Alba   

3  Arad   

4 Argeș   

5  Bacău   

6 Bihor   

7  Bistrița-Năsăud   

8  Botoșani   

9  Brașov   

10 Brăila   

11  Buzău   

12  Caraș-Severin   

13  Călărași   

14  Cluj   

15  Costanța   

16  Covasna   

17  Dâmbovița   

18  Dolj   

19  Galați   

20  Giurgiu   

21  Gorj   

22  Harghita   

23  Hunedoara   

24  Ialomița   

25  Iași   

26  Ilfov   

27  Maramureș   

28  Mehedinți   

29  Mureș   

30 Neamț   

31 Olt   

32  Prahova   

33  Satu Mare   

34  Sălaj   

35 Sibiu   

36  Suceava   

37  Teleorman   

38  Timiș   

39 Tulcea   

40  Vaslui   

41 Vâlcea   

42 Vrancea   

 

 

 

 



 

 

(semnătura autorizată) 

Model Contract  de furnizare 

nr.  ..........   data ................ 

 

I.    Părti contractante          

    În temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea 

Procedurii competitive aplicabile solicitantior/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, 

servicii sau lucrari finantate din fonduri europene  s-a încheiat prezentul contract de furnizare,  

între 

..........., cu sediul în...................... cod fiscal ...................., cont bancar: .................deschis la ............., reprezentata 

prin …………., cu functia ……………. in calitate de beneficiar, pe de o parte 

si  

SC ……  SRL, cu sediu  social in .................,  telefon/fax: …………., numar de inmatriculare: ..............,cod 

fiscal: ……………., cont bancar:  ……………, deschis la ……………., reprezentata prin ................... cu functia 

……………., in calitate de furnizor, pe de alta parte. 

 

II.  Definitii  

II.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

• contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  

• beneficiar si  furnizor  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

• pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre beneficiar, in baza contractului, pentru indeplinirea 

integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

• produse - orice materiale, cuprinse in Specificatiile tehnice, pe care furnizorul se obliga prin oferta sa si prin 

prezentul Contract sa le furnizeze beneficiarului 

• servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi 

transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte 

asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract; 

• origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de 

fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut 

comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. 

Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului. 

• destinatie finala  - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; 

• termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform  INCOTERMS 2000 – Camera Internationala de 

Comert (CIC). 

• forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, 

care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, 

indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice 

alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci 

enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 

• zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract) 

 

III.   Interpretare 

III.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de 

plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

III.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod 

diferit. 

 

Clauze obligatorii 
 

IV.  Obiectul principal al contractului   

IV.1.  Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda si sa livreze 2 carduri valorice pentru alimentarea cu 

combustibil a autovehiculelor conform caietului de sarcini pentru Proiectul: “Creșterea capacității institutionale 

pentru dezvoltarea nationala coordonata a ingrijirilor paliative si ingrijirilor la domiciliu PAL- PLAN”, Cod 



Mysmiss/ SIPOCA: 129439/ 733, Contract de finantare nr.: 463/02.03.2020 in  perioada convenita in prezentul 

contract.  

IV.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele in stricta conformitate cu solicitarile beneficiarului. 

IV.3. Beneficiarul se obliga sa plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele furnizate, in 

masura in care acestea corespund specificatiilor tehnice si calitative solicitate în cadrul procedurii de achizitie.  

 

V.  Pretul contractului 

V.1. Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate, este de ......... lei, la care se adauga …………. lei 

TVA.  

 

VI.  Durata contractului 

VI.1. Prezentul contract are o durata de……si intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre parti, cu 

posibilitate de prelungire 4 luni sau pana la epuizarea fondurilor disponibile. 

 

VII. Executarea contractului 

VII.1.  Executarea contractului incepe, la data de  ……...Termenul de livrare a cardurilor de combustibil este de 

7 zile de la semnarea contractului. 

 

VIII.  Documentele contractului 

VIII.1. Documentele contractului sunt: 

    a) acte aditionale, daca exista; 

    b) oferta tehnico-financiara; 

    c) specificatii tehnice;  

 

IX.  Obligatiile principale ale furnizorului 

IX.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si sau performantele prezentate in propunerea 

tehnica.  

IX.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in termenul prezentat in propunerea tehnica, anexa la contract 

si in conformitate cu contractul si cu caietul de sarcini. 

IX.3.Furnizorul se obliga sa despagubeasca beneficiarul impotriva oricaror daune-interese, costuri, taxe si 

cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea 

caietului de sarcini intocmit de catre beneficiar. 

IX.4. Furnizorul va pune la dispoziţia beneficiarului privat instrucţiunile de folosire a cardurilor.  

IX.5. Furnizorul va acorda beneficiarului privat posibilitatea informării asupra consumului exact de carburant 

indicând: statia, data si ora alimentarii, tipul de carburant, cantitatea si valoare carburantului achiziţionat, subtotal 

pe card şi total general. Furnizorul va acorda permanent beneficiarului privat posibilitatea accesarii gratuit on-

line a informatiilor privind situatia detaliata a tuturor achizitiilor de carburant efectuate. 

IX.6. Furnizorul are obligaţia de a pune la dispoziţia beneficiarului privat, permanent, o linie telefonică pentru 

sesizarea pierderii/furtului cardului sau efectuarea de operaţiuni frauduloase. În cazul sesizării unei astfel de 

situaţii, furnizorul are obligaţia blocării imediate a cardului si emiterii fara costuri suplimentare a unui nou card.  

Furnizorul va păstra confidenţialitatea informaţiilor cu privire la emiterea cardurilor precum şi a celor privind 

tranzacţiile efectuate de către fiecare autoturism.  

IX.7. La alimentarea fiecărui autoturism cu carburant, furnizorul va emite bon nefiscal, specificand pe acesta 

numarul autoturismului care a facut alimentarea si numarul de kilometri existenti inainte de alimentare.  

 

X.  Obligatiile principale ale beneficiarului 

X.1. Beneficiarul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit. 

X.2. Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termen de maxim 30 zile de la receptia 

produselor, pe baza facturii primita de la acesta. 

 

XI.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  

XI.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate atunci 

beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota procentuală 

din preţul contractului, respectiv 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea, efectivă a obligaţiilor. 

XI.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si 

repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese. 



XI.3. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara 

nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa 

afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai 

plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

 

XII.  Garantia de buna executie a contractului  

XII.1. Nu se constituie garantie de buna executie. 

 

XIII.  Receptie, inspectii  

XIII.1. Beneficiarul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica 

conformitatea lor cu specificatiile din documentatia de atribuire si oferta. 

XIII.2.A. Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, beneficiarul are dreptul 

sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:             

        a) de a inlocui produsele refuzate, sau 

        b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.   

B.  Furnizorul are obligaţia ca în termen de 72 de ore, să completeze mărfurile lipsă sau să înlocuiască produsele 

necorespunzătoare, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente. După soluţionarea eventualelor neconformităţi se 

va încheia procesul verbal final de recepţie cantitativă şi calitativă, semnat de reprezentanţii furnizorului şi ai 

beneficiarului.   

XIII.3. Prevederile clauzelor XIII.1.-XIII.2. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor 

obligatii prevazute in contract.  

 

XIV.  Ambalare si marcare 

XIV.1. Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea 

din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea 

sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia 

finala. 

 

XV.   Livrarea si documentele care insotesc produsele 

XV.1.  Furnizorul are obligatia ca,  dupa semnarea contractului, sa livreze produsele la destinatia finala indicata 

de beneficiar respectand: 

 a) specificatiile tehnice, si 

 b) termenul de livrare stabilit 

XV.2.A. La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris beneficiarului datele de 

expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare. 

B. Furnizorul va transmite beneficiarului documentele care insotesc produsele: 

➢ factura fiscala; 

➢ garantia produselor 

➢ certificatul de conformitate emis de producator care sa ateste conformitatea produsului cu toate cerinţele 

legale aplicabile, daca e cazul. 

XV.3. Certificarea de catre beneficiar a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa receptie, 

prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru 

livrare. 

XV.4. Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor 

referitoare la receptia produselor.  

 

XVI.  Modalitati de plata  

XVI.1. Beneficiarul privat are obligatia de a efectua plata catre furnizor in 30 de zile de la receptia produselor si 

acceptarea facturii de catre acesta. 

 

XVII.  Perioada de garantie acordata produselor 

XVII.1. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt la nivelul de calitate 

specificat in caietul de sarcini. 

XVII.2. A. Perioada de garantie acordata produselor (cardurilor) de catre furnizor este e 12 luni. 

B. Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea acestora la destinatia finala. 

XVII.3. Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare 

in conformitate cu aceasta garantie. 



XVII.4. La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui 

produsul in maxim 72 de ore, fara costuri suplimentare pentru beneficiar.  

XVII.5. Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, 

beneficiarul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un 

prejudiciu oricaror alte drepturi pe care beneficiarul le poate avea fata de furnizor prin contract. 

 

XVIII.  Ajustarea pretului contractului 

XVIII.1. Pentru produsele livrate, platile datorate de beneficiar furnizorului sunt cele declarate in propunerea 

financiara, anexa la contract. 

XVIII.2. Pretul contractului nu se ajusteaza. 

 

XIX.  Amendamente, Modificarea şi încetarea contractului  

XIX.1.  Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale 

legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 

XIX.2. Încetarea contractului operează în una din următoarele situaţii: 

➢ la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul; 

➢ prin acordul părţilor; 

➢ prin denunţare unilaterală, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nicio compensaţie, dacă, 

cu privire la acesta din urmă s-a declanşat procedura insolvenţei, cu condiţia ca această renunţare să nu 

prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul 

are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată şi acceptată de 

beneficiar, până la data denunţării unilaterale a contractului; 

➢ prin reziliere, în condiţiile art. XXIII din prezentul contract. 

 

XX.  Intarzieri in indeplinirea contractului 

XX.1. Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise in contract. 

XX.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta termenul de livrare, acesta are obligatia 

de a notifica, in timp util, beneficiarul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate se face cu acordul 

partilor, prin act aditional. 

XX.3. In afara cazului in care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice intarziere 

in indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati furnizorului. 

 

XXI.  Forta majora 

XXI.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

XXI.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

XXI.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

XXI.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod 

complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 

XXI.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte 

va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa 

poata pretinde celeilalte daune-interese. 

 

XXII.   Solutionarea litigiilor 

XXII.1. Beneficiarul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, 

orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 

XXII.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in 

mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze  prin arbitraj . 

 

XXIII.  Rezilierea contractului 

XXIII.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate 

de a cere rezilierea contractului de furnizare şi de a pretinde plata de daune-interese. 

XXIII.2. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare în cel mult 30 de zile de 

la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la 

modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 

XXIII.3. În cazul prevăzut la clauza XXIII.2. furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 

pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 



XXIII.4. In situatia in care se dispune rezilierea contractului de finantare, beneficiarul va proceda la rezilierea 

prezentului contract de furnizare fara indeplinirea altor formalitati si fara interventia instantei judecatoresti, cu 

exceptia unei simple notificari de informare a prestatorului asupra rezilierii contractului. 

 

XXIV.   Limba care guverneaza contractul 

XXIV.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

 

XXV.  Comunicari 

XXV.1.A. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in 

scris. 

B. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 

XXV.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii 

in scris a primirii comunicarii. 

 

XXVI.   Legea aplicabila contractului 

XXVI.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au inteles sa incheie azi .............. prezentul contract in trei  exemplare, dintre care doua pentru beneficiar 

si unul pentru furnizor. 

      

Beneficiar                            Furnizor 

Fundatia HOSPICE Casa Sperantei                                                                                       

 

 


