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SECTIUNEA I

Nr. inregistrare: 2988 /19.05.2015

APROBAT
Primar
VĂLEAN IOAN

INVITATIE DE PARTICIPARE
Prin prezenta, invităm operatorii economici interesati să depuna oferta pentru atribuirea
prin achizitie directa a contractului de servicii consultanta pentru management de proiect
“CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ, STAŢIUNEA
GEOAGIU BĂI” COD SMIS 41324.
Durata contractului: pana la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, respectiv
data de 31.12.2015.
Valoarea estimata a achizitiei :
 9290 lei fara TVA;
Codul CPV: 79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în management.
Sursa de finanţare: FEDR, buget national, buget local .
Perioada de valabilitate a ofertelor: 10 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul achizitiei directe: achizitionarea serviciilor de consultanta pentru management de
proiect “CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ, STAŢIUNEA
GEOAGIU BĂI” COD SMIS 41324.
Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de servicii.
Documentele de calificare solicitate
- Se vor prezenta urmatoarele documente:
1. Declaratie privind eligibilitatea ofertantului” (conform formularului anexat Formularul A)
;
2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 (conform
formularului anexat Formularul B) ;
3. Declaratie privind neincadrarea in prevedrile art.69^1 din OUG 34/2006, (conform
formularului anexat Formularul C) ;

Mentiune: Persoane cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante: Primar Vălean
Ioan, Secretar Cimpoesu Maria, Arhitect şef Puşcaşu Gabriel, Sef Serviciul Financiar,
contabilitate Olaru Liana, consilieri locali: BOGDAN RADU ILIE, BULUGEAN EUGEN,
TATARU GEORGE, DANCIU AUREL, ŢUŢAC MIRCEA, GANEA CORNEL, DÎNCŞOREAN
AUREL, GROZA CONSTANTIN, IGNA RADU SORIN, JOIKITS TIBERIU, ABRUDEAN
GAVRIL, PILŢ CORNEL IOAN, PUŞCAŞU STELIAN, TODERAŞ TITUS TIBERIU, ZAHARIE
NICOLAE.
4. Certificat de participare la procedura cu oferta independent (Formular nr. D anexat)
5. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalele Teritoriale, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include
domeniul ce face obiectul achizitiei, respectiv codurile CAEN corespunzatoare serviciilor ce
constitue obiectul achizitiei publice „7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si
management”.
Forma de prezentare- certificatul se va prezenta în copie lizibilă stampilata, semnata de către
reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea"conform cu originalul".
6. Declaraţie privind lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani
(Formular nr. E anexat) – care să conţină cel putin un contract similar finalizat in ultimii 3 ani
de la data limită de depunere a ofertei având ca obiect prestarea serviciilor de consultanta
pentru management de proiect, insotita de copia xerox a unor parti relevante ale
contractului respectiv.
7. Declaratie privind personalul dedicat contractului. Cel putin o persoana cu studii
superioare, calificata in management de proiect;
Oferta va contine: a) documentele de calificare solicitate mai sus;
b) - propunerea financiara - se va prezenta in conformitate cu
Formularul de Oferta anexat, si va contine pretul total in lei fara TVA pentru prestarea
serviciilor de consultanta pentru management de proiect. Se va atasa formularul de contract
insusit prin semnătură.
Pretul total al ofertei va fi exprimat ferm, neputand fi modificat sau ajustat pe toata
perioada de derulare a contractului.
Nota:
 NU se accepta oferte partiale.
 NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.
 NU se accepta oferte intarziate sau depuse la o alta adresa decat cea mentionata in
invitatia de participare, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Modul de intocmire a ofertei
Documentele de calificare si propunerea financiara se intocmesc intr-un singur exemplar si
se introduc fiecare in plicuri separate marcate corespunzator. Cele 2 plicuri se introduc intrun plic exterior, inchis si netransparent .
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:
denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea obiectului achizitiei directe pentru
care s-a depus oferta (“Achizitia serviciului de consultanta pentru management de

proiect in cadrul proiectului “CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE
TURISTICĂ, STAŢIUNEA GEOAGIU BĂI” COD SMIS 41324
1. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate
nedeschisa, daca va fi cazul;
2. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 26.05.2015 ORA
1100
Plicului exterior i se vor atasa intr-o folie de plastic transparenta, documentele care insotesc
oferta, respectiv Scrisoarea de inaintare ( Formularul 2B*).
Criteriul de atribuire: - “pretul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate
admisibile.
In scopul atribuirii contractului de servicii se va intocmi un clasament in ordine crescatoare a
preturilor totale fara TVA, urmand ca oferta care va prezenta pretul cel mai scazut dintre
ofertele admisibile, sa fie declarata castigatoare .
Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante: Primaria orasului Geoagiu, str. Calea
Romanilor, nr.141, Birou Registratură. .
Data limită pentru depunerea ofertei- 26.05.2015, ora 900
Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 26.05.2015, ora 1100 in sala de şedinţe a
Consiliului Local Geoagiu.
Garantia de buna executie: Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de servicii
va reprezenta 5 % din pretul contractului fara TVA si se va constitui prin scrisoare de garanţie
bancara de buna execuţie conform formularului anexat, sau prin depunerea de catre prestator
in contul de garantie de buna executie deschis de acesta la dispozitia autoritatii contractante,
a unei sume echivalente cu 5 % din pretul contractului fara T.V.A.
Formularele, caietul de sarcini si contractul tip de servicii sunt atasate acestui anunt.

SECRETAR
Jr. Cimpoeşu Maria

SECTIUNEA II

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Formular 2B*

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către
U.A.T. ORAŞUL GEOAGIU
Geoagiu, strada calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara

Subscrisa …………………………………, cu sediul în ………………………………….. nr.
………, bl. …….., sc. ……., ap. ……, CUI ……………………….., ca urmare a invitaţiei nr.
………………… din data de …………………………….., publicată în site-ul www.geoagiu.ro în vederea
atribuirii contractului de achiziţie publică a serviciului de consultanta pentru management de proiect
pentru proiectul “CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ, STAŢIUNEA
GEOAGIU BĂI” COD SMIS 41324, prin prezenta vă transmitem oferta noastră, precum şi următoarele
documente:
1. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta în original ,
2. documentele care însoţesc oferta.

În speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă
asigurăm de întreaga noastră consideraţie.
Cu deosebit respect,

Data completării ..............................

Operator economic

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Formular A

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei
de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu
am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi
ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu
depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
Formular B

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a)........................................................ [se inserează numele operatorului
economic - persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de atribuire directă pentru achiziţia
serviciului de consultanta pentru management de proiect pentru proiectul “CENTRUL NAŢIONAL DE
INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ, STAŢIUNEA GEOAGIU BĂI” COD SMIS 41324, codul
CPV 79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în management, organizată de UAT Oraşul
Geoagiu,
declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată: 31.03.2015
c) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit corespunzator obligaţiile contractuale, si ca urmare nu am
produs prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în
materie profesională;
e) nu prezint informaţii false, si ma angajez sa prezint informaţiile solicitate de către autoritatea
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
………………………….
(semnătura autorizată )

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Formular C

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69ˆ1

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de ofertant, la procedura de atribuire directă a contractului de
achiziţie publică având ca obiect serviciul de consultanta pentru management de proiect pentru
proiectul “CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ, STAŢIUNEA
GEOAGIU BĂI” COD SMIS 41324, codul codul CPV 79411000-8 - Servicii generale de consultanţă
în management, organizată de UAT Oraşul Geoagiu, declar pe propria răspundere sub sancţiunea
excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte
publice,că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 69ˆ1 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, aprobată
prin Legea nr. 337/2006 respectiv:
Nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de
supervizare şi/sau 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),
cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.
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,
.................................

OPERATOR ECONOMIC

Formular D

_____________________
(denumirea/numele)

CERTIFICAT
de participare la licitație cu ofertă independentă
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai .................,
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ..........., 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,
........................
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)

Data

OPERATOR ECONOMIC

Formular E

_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

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

împuternicit

al

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înteleg 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 U.A.T. ORASUL
GEOAGIU cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 06.06.2015.

Operator economic,
……………….
(semnatura autorizată )

.
.

.

Obiectul
contractului

1

Codul
Denumirea/numele
Calitatea
CPV beneficiarului/clientului prestatorului*)
Adresa

2

3

4

Preţul total al
contractului

Procent
îndeplinit de
prestator
%

Cantitatea
(U.M.)

5

6

7

Perioada
de
derulare*

8

OPERATOR ECONOMIC

Formular F

_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT
SI CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul
…………………………………..,
reprezentant
imputernicit
al
………………………. cu sediul in …………………………………….., declar pe propria raspundere,
sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt
reale.
De asemenea declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si ca
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul ……………………………………. autorizez prin prezenta orice institutie,
societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
autoritatii contractante “PRIMARIA ORASULUI GEOAGIU”, adresa Str. Calea Romanilor, Nr 141,
Oras Geoagiu, Jud. Hunedoara cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea
noastra.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de 06.06.2015

Anul 2012
Personal angajat
Din care personal
conducere

Anul 2013

Anul 2014

de

Prezenta declaratie este insotita de Cv-ul însotit de acte doveditoare privind calificarea in management
de proiect; Declaratia de disponibilitate; Contracte de colaborare / individuale de munca / prestari
servicii pe care ofertantul le are cu specialistii ori angajamentul de participare

Data:
.................................

Operator economic,
…………………..

OFERTANTUL
.............……………..
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Către
U.A.T. ORAŞUL GEOAGIU
Geoagiu, strada calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara

Domnilor,
1. Examinand documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii,
reprezentanti
ai
ofertantului……………………………………………
............/(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si
cerintele cuprinse in documentatia mentionata mai sus, sa prestam serviciile de
consultanta pentru management de proiect pentru proiectul “CENTRUL NAŢIONAL DE
INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ, STAŢIUNEA GEOAGIU BĂI” COD SMIS
41324, codul CPV 79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în management,
pentru suma de ……………………………………………… /(suma in litere si cifre) lei fara
TVA,
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
......………………………………………../(suma in litere si cifre) lei.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam
serviciile de consultanta pentru management de proiect pentru “CENTRUL NAŢIONAL DE
INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ, STAŢIUNEA GEOAGIU BĂI” COD SMIS 41324,
intr-o perioada de 7 luni, respective, pana la data de 31.12.2015.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 10 (zece) zile,
respectiv pana la data de 06.06.2015, si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
[] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";
[x] nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.
Data .…/....../.......
............../(semnatura) in calitate de………………………. .........., legal autorizat sa semnez
oferta pentru si in numele .....…………….........../(denumirea/numele ofertantului)

BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE
Către ___________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică pentru serviciile de consultanta pentru
management de proiect pentru proiectul “CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI
PROMOVARE TURISTICĂ, STAŢIUNEA GEOAGIU BĂI” COD SMIS 41324, încheiat între
__________________ , în calitate de contractant, şi UAT ORAŞUL GEOAGIU, în calitate de
achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa
sumei de _____________ reprezentând 5 % din valoarea contractului respectiv, orice sumă
cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea
obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de
achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici
o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de 31.12.2015 .
În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de
valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra
angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare
de garanţie îşi pierde valabilitatea.
Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____
(semnătura autorizată)

SECTIUNEA III
Caietul de sarcini
privind prestarea serviciilor de consultanta pentru management de proiect “Centrul Naţional de
Informare şi Promovare Turistică, Staţiunea Geoagiu Băi”

Caietul de sarcini conţine indicaţii privind regulile de baza care trebuie respectate
astfel încat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile
autoritatii contractante.
Cerintele
impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate minimale. În
acest sens orice oferta de baza prezentata, care se abate de la prevederile caietului de sarcini,
va fi luata în considerare, dar numai în rnasura în care propunerea tehnica presupune asigurarea
unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.
1. Descrierea generala a proiectului.
Oraşul Geoagiu implementeazá proiectul “CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI
PROMOVARE TURISTICĂ, STAŢIUNEA GEOAGIU BĂI”
finanțat în cadrul Regio –
ProgramulOperațional Regional 2007-2013, Axaprioritară5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea
turismului, Domeniul major de intervenţie5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică ,
Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi
dotarea acestora, cod SMIS41324.
Obiectivul general al proiectului este acela de a creste gradul de informare a turistilor care viziteaza
statiunea Geoagiu Bai si a operatorilor din domeniul turismului cu minim 25 %, până la sfârşitul
primului an de funcţionare a Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică.
Pentru atingerea acestui obiectiv se are in vedere atingerea urmatoarelor obiective specifice:


Construirea unui Centru National de Informare si Promovare Turistica in statiunea Geoagiu Bai
care sa puna la dispozitia vizitatorilor informatii turistice specifice zonei Geoagiu.



Crearea a 2 locuri de munca permanente pentru persoanele care vor lucra in cadrul Centrului
de Informare si Promovare Turistica ( Director centru de informare şi promovare turistică si
agent turism)



Distribuirea in cadrul Centrului de Informare si Promovare Turistica Promovarea de materiale
tiparite (fluturasi publicitari, pliante) care promoveaza intreaga zona turistica Geoagiu, care pe
langa cunoscuta statiune balneo climaterica de interes national Geoagiu Bai detine resurse
naturale si antropice foarte putin cunoscute si care astfel vor fi amplu promovate, crescand
gradul de informare a turistilor si a operatorilor din domeniul turismului.



Crearea unei pagini web care sa contina informatii turistice necesare atat turistilor cat si
operatorilor din domeniul turismului

Zona Geoagiu dispune de facilitati ample de cazare ( peste 1500 locuri de cazare), tratament si servicii
care ofera conditii favorabile dezvoltarii turismului si profilului de cura si tratament.
Centrul de Informare si Promovare Turistica va asigura o promovare integrata a zonei, estimandu-se o
crestere cu peste 25% a gradului de informare a turistilor care viziteaza zona si a operatorilor din
domeniul turismului, până la sfârşitul primului an de funcţionare a Centrului Naţional de Informare şi
Promovare Turistică.
Deoarece obiectivele turistice ce vor fi promovate nu au o dependenta ridicata de sezonalitate, putind fi
vizitate tot timpul anului, necesitatea construirii unui Centru de Informare si Promovare Turistica in
zona cu cel mai mare aflux de turisti- statiunea Geoagiu Bai- este foarte importanta si din prisma
relansarii turistice a zonei odata cu finalizarea in luna mai 2012 a celui mai amplu proiect de reabilitare
a infrastructurii in statiune, ce va creste gradul de atractivitate a intregii zone turistice.
Valoarea totală a proiectului: 597.217,48 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă: 539.398,47 lei., din
care valoarea serviciilor de consultanta pentru management de proiect este de 9290 lei, fara TVA.
Termenul de executie a lucrárilor este de 7 luni.
Judetul Hunedoara este judetul cu potentialul turistic cel mai dezvoltat din Regiunea Vest, mai
ales din punct de vedere al obiectivelor antropice. Printre obiectivele turistice de importanta se pot
enumera:rezervatii naturale si stiintifice,monumente ale naturii,izvoare minerale si termale exploatate
in statiunile balneoclimaterice Geoagiu - Bai si Vata, statiuni montane (Straja si Parang). Obiectivele
patrimoniului cultural, istoric si relilgios sunt numeroase si diverse si cuprind castre, drumuri, bai si
asezari romane, cetati dacice in MuntiiOrastiei, cetati si castele medievale, (Deva, Hunedoara),
asezaminte de cult, arta si obiceiuri populare, situri arheologice, muzee,etc.
Statiunea Geoagiu Bai este cunoscuta pentru apele minerale termale si mezotermale,
bicarbonate, calcice, magneziene cu urme de fier si hidrogen sulfurat, hipotone, carbogazoase si cu o
usoara radioactivitate. Apele mezotermale minerale ale statiunii Geoagiu Bai se folosesc in cura interna
si in cura externa. In cura interna sunt recomandate in diferite cazuri: gastrite cronice, afectiuni cronice
hepatobiliare si diabet, alergii, anemii si convalescente dupa boli infectioase. In cura externa sunt
indicate in afectiuni ale aparatului locomotor, ale sistemului nervos periferic, in tulburari circulatorii si
afectiuni ginecologice.
Imprejurimilestatiunii Geoagiu Bai ofera numeroase atractii turistice amatorilor de drumetie
care insa nu sunt suficient promovate, astfel incatturistiiviziteaza doar statiuneafara a avea posibilitatea
de a face trasee turistice in zona.
Investitiile in infrastructura derulate in prezent vor permite orasului Geoagiu să folosească
avantajele oferite de potenţialul turistic al zonei pentru a-şi îmbunătăţi capacitatea competitiva in
sectorul serviciilor turistice in paralel cu o activitate de promovare integrata a intregii zone turistice.

In urma participarii in cadrul concursului national EDEN “Destinatii Europene de Excelenta”,
cu tema turismul acvatic, destinatia GEOAGIU BAI, a fost desemnata in anul 2010 ca fiind
castigatoarea Premiului I, fiind premiata la Bruxelles cu ocazia Zilei Europene a Turismului.
Constructia Centrului de Informare si Promovare Turistica tine cont de nevoile de promovare
atat a obiectivelor turistice aflate in patrimoniul public, cat si a programelor turistice oferite de
operatorii privati din turism, inclusiv agentii de turism, care doresc sa fidelizeze turistii sezonieri prin
oferirea unor pachete turistice complexe care sa includa trasee tematice si pachete de tratament.
Daca pana in prezent turistiistraini erau in numarrestrans, fapt datorat si infrastructurii
degradate din statiune, odata cu finalizarea proiectului de reabilitare a infrastructurii turistice din
statiune se doresterecastigarea acestora, rolul Centrului fiind de liant intre entitatile turistice care
opereaza in zona Geoagiu si potentialul client care gaseste aici informatii turistice pertinente, traduse in
limbi de circulatieinternationala, furnizate de personal calificat.
Constructia si dotarea acestui Centru va duce la cresterea gradului de informare a
turistilorestimandu-se un numar de 50.000 vizitatori ai Centrului pana la sfarsitul primului an de
functionare. Totodata promovarea zonei turistice este sustinuta si de existenta atractiilor turistice, a
facilitatilor de cazare, masa si tratament, astfel incat campania de promovare sa aiba rezultate concrete
pentru industria turistica locala si pentru economia regionala implicit.
2. Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă
Potentialii beneficiri ai proiectului pot fi segmentati astfel:
Beneficiari directi:
 Turisti care vin pentru tratament si care aleg statiunea Geoagiu Bai si datorita existentei in zona
a altor obiective turistice, avand astfel multiple posibilitati de petrecere a timpului liber, Centrul
de de Informare si Promovare Turistica avand un rol important in a influenta decizia de a alege
statiuneaGeoagiua Bai in detrimentul altor statiunibalneo climaterice care ofera tratamente
similare.
 Turistii sezonieri (tineri in special) care vin pentru activitatile recreative din timpul verii,
strandul cu apa termala din Geoagiu Bai constituind principalul punct de atractie pentru acestia.
Pentru acestia promovarea evenimentelor locale sau a drumetiilorcatre obiective turistice din zona
prin intermediul centrului poate constitui un punct de atractie suplimentar.
 Turistii care includ zona Geoagiu in cadrul unui circuit turistic complex. Acestia pot fi
organizati individual sau prin intermediul agentiilor de turism. Acest segment de piata este in
prezent insuficient atras in zona, prin aceasta campanie de promovare incercand o mai mare
sensibilizare a activitatilor de „hiking si trekking” montan, activitati cu o pondere foarte mare in
exteriorul tarii. De aceea sunt vizatituristiistraini in principal, care vor aprecia zona deosebit de
spectaculoasa, existindtotodata si servicii (cazare si masa) de calitate ridicata (4 stele). Existenta
unei pagini web cu servicii turistice disponibile, tradusa in 3 limbi de circulatieinternationala,
precum si disponibilitatea unor materiale tiparite bilingv in cadrul centrului influenteaza pozitiv
perceptia acestora despre oferta tusristica a zonei.

 Turistii ocazionali ce acceseazainformatii despre zona turistica Geoagiu prin intermediul paginii
web a centrului si care odataajunsi in zona pot primi mult mai multe informatii care sa le
influenteze decizia a ramane pe termen mai lung. Localizarea viitoarei autostrazi ce va lega zona
de vest a tarii cu centrul tarii este in apropierea orasului Geoagiu (10 km) fapt ce face sa creasca
accesibilitatea turistilor de pe o raza mult mai mare si intr-un timp redus va creste numarul de
turisti la nivelul zonei.
 Operatori din domeniul turismului care prin intermediul Centrului si a portalului web pot primi
informatii relevante referitoare la zona turistica Geoagiu si care sa duca la posibilitatea de a crea
pachete turistice complexe pentru potentialiituristi.
Beneficiari indirecti:
 Economia locala prin sprijinirea consumului de produse si servicii locale


Mesterii populari din regiune care isi vor putea promova produsele prin intermediul Centrului



Evenimente cu traditie in organizare (ex Festivalul de folclor Ileana Rus) care pot astfel
beneficia de o mai buna promovare, atat directa prin intermediul Centrului cat si on-line prin
inetrmediul paginii web.



Regiunea de vest prin dezvoltarea si diversificarea de servicii noi pe piata care pot atrage turisti
in intreaga zona
3. Activitatile proiectului prevazute a se desfasura dupa atribuirea contractului de
consultanta in management:

Activitatea 3 – Asigurarea vizibilităţii proiectului (Luna 1,7,8)
Scopul activităţii este informarea publică, asigurarea vizibilităţii proiectului, finanţatorului şi
Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3.
Descriere: Activitatea se va desfăşura în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate
Vizuală a POR şi va cuprinde 2 anunturi si 2 comunicate de presa – la lansarea proiectului şi la
finalizarea acestuia, precum si realizarea de 100 autocolante ce vor fi aplicate pe echipamnetele si
dotarile achizitionate. La finalizarea constructiei centrului acesta va avea amplasata urmatoarele
elemente de identitate vizuala specifice:
 Firmă luminoasă logo România, cu respectarea prevederilor Manualului de Brand – 1 buc


Firmă luminoasă “CENTRUL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ”, cu
respectarea prevederilor Manualului de Brand – 1 buc



Logo România volumetric (realizat din acelaşi material din care este izolat peretele, cu lumină
interioară, dimensiune orientativă 3x2m), fără slogan



Catarg 8m aluminiu (inclusiv pânza imprimată cu brandul de ţară) – 1 buc



Bornă (material care să reziste la intemperii, max. 80 cm înălţime şi luminate interior) – 2 buc

Beneficiarul va respecta cerinţele mentionate in manualul de vizibilitate al POR, transmitand
către OI spre avizare toate materialelor de informare şi publicitate etc.
Rezultate aşteptate: grupul ţintă, beneficiarii direcţi şi indirecţi informaţi corespunzător cu
privire la obiectivele, activităţile, rezultatele aşteptate ale proiectului, finanţator.
Termen: luna 1, 7 si 8
Responsabili: UAT orasul Geoagiu si firma de consultanta
Activitatea 4 – Derularea procedurilor pentru achiziţia publica de lucrari aferente CNIPT (Luna
1 – Luna 2)
Scopul activităţii este încheierea contractelor pentru achizitia de lucrari
Descriere: este cuprinsa achizitia de lucrari necesare pentru constructia Centrului National de
Informare si Promovare Turistica
Strategia de contractare care va fi aplicata este conformă normelor emise în baza ORDONANŢEI DE
URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 si a completarilor ulterioare
Valoare estimata lucrări: 343.416 lei
Comisioane, taxe, cote legale: 2.370 lei
Cheltuieli diverse şi neprevăzute: 13.512,00 lei
Paşi de urmat:
 Elaborarea Documentatiei de atribuire (Fisa de date, caiet de sarcini, formulare, model
contract)
 Transmiterea invitatiei de participare
 Evaluarea ofertei primite
 Transmiterea comunicării privind rezultatul achiziţiei publice
 Încheierea contractului
 Transmiterea în SEAP a Notificării privind încheierea contractului
Termen : lunile 1 – 2
Rezultat aşteptat: încheiere contract de executie lucrari.
Responsabil: UAT Orasul Geoagiu
Activitatea 5 –Realizarea investitiei (Lunile 2 – 7)

Implementarea proiectului a avea ca efect construirea unui Centru National de Informare si Promovare
Turistica in statiunea Geoagiu Bai, judet Hunedoara. Centrul este situat in intravilanul statiunii Geoagiu
Bai, in imediata vecinatate a parcului statiunii.
Suprafata totala a terenului destinat construirii centrului de informare este de 260 mp.
Obiectivul propus are in plan forma circulara si se va amplasa pe o platforma de beton cu
regim de inaltime Parter, cu urmatoarele caracteristici tehnice:
Sutila = 52,78 mp
Constructia propusa cuprinde:
– spatiu standuri Su= 10,80 mp
– spatiu informare Su= 33,73 mp
– vestiare depozitare Su= 4,43 mp
– grup sanitar Su= 3,82 m
Activitatea 6 – Derularea procedurilor de achizitie bunuri (luna 6-8)
Scopul activităţii este încheierea contractelor pentru achizitia de dotari aferente Centrului
National de Informare si Promovare Turistica necesare pentru a se obtine acreditarea, precum si a
elementelor de identitate vizuala necesare la exteriorul centrului.
Descriere: achizitia de mobilier, aparatura si tehnica de calcul, elemente de identitate vizuala,
necesare pentru functionarea Centrului National de Informare si Promovare Turistica va include:
6.1. Dotarea centrului cu mobilier (luna 7 )
Centrul va fi dotata cu urmatorul mobilier necesar functionarii:
Nr
crt

Denumire produs

UM

Cantitate

PU
(lei)

Total
valoare
(lei)

1

Masă rotundă

buc

1

650

650

2

Scaun

buc

6

130

780

3

Scaun ergonomic

buc

2

340

680

5

Stand pliante

buc

4

345

1380

6

Suport mobil pentru flipchart

buc

1

364

364

7

Cos gunoi

buc

2

43

86

Total valoare mobilier

3940

6.2. Dotarea centrului cu tehnica de calcul si echipament antiefractie (luna 7 )
Echipamentele IT includ urmatoarele:

Nr
crt

Denumire produs

UM

Cantitate

PU
(lei)

Total
valoare
(lei)

1

Calculator

buc

2

3300

6600

2

Monitor touch-screen

buc

1

2524

2524

3

Imprimantă multifuncţională

buc

1

1850

1850

5

buc

1

1890

1890

6

Plasma FULLHD, diagonala 101
cm
Info desk

buc

1

700

700

7

Fax multifuncţional

buc

1

470

470

8

Camera infraroşu

buc

2

450

900

9

Senzor de mişcare

buc

3

75

225

10

Senzor fum

buc

1

180

180

11

Sirena antiefracţie

buc

1

285

285

12

3

25

75

1

775

775

1

140

140

15

Senzor magnetic pentru uşă şi
buc
fereastră
Centrala antiefractie si semnalizare buc
incendiu
Sirena antiefractie
buc
Tastatura LCD
buc

1

370

370

16

Detector geam spart

buc

1

169

169

17

Sursa 12V/3A pt max 4 camere

buc

1

180

180

18

Accesorii interconectare (cablu,
cleme, dibluri, suruburi)
Telefon

set

1

250

250

buc

1

195

195

13
14

19

Total valoare tehnica calcul si echipament antiefractie

17778

6.3. Dotarea centrului cu aparatura specifica (luna 7 )
Nr
crt

Denumire produs

UM

Cantitate

PU
(lei)

Total
valoare
(lei)

1

Jaluzele

mp

40

52

2080

2

buc

2

2373

4746

3

Aparat aer condiţionat 12000 BTU
(Unitare internă şi externă pentru
fiecare)
Aspirator cu spălare

buc

1

1169

1169

4

Trusă fixă de prim ajutor

buc

1

150

150

5

Stingător P6

buc

2

72

144

6

Harta turistica

buc

1

200

200

Total valoare aparatura specifica
6.4. Dotarea centrului cu elemente de identitate vizuala (luna 7-8 )
Nr
crt

Denumire produs

UM

Cantitate

1

Firmă luminoasă (120x50 cm)
logo România, cu respectarea
prevederilor Manualului de Brand1

buc

1

6900

6900

2

Firmă luminoasă “CENTRUL buc
NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI
PROMOVARE TURISTICĂ”

1

14500

14500

3

Logo România volumetric, fără buc
slogan, cu respectarea prevederilor
Manualului de Brand

1

5500

5500

4

Catarg 8m aluminiu (inclusiv buc
pânza imprimată cu brandul de
ţară)

1

5200

5200

5

Bornă (material care să reziste la buc
intemperii, max. 80 cm înălţime şi
luminate interior)

2

1800

3600

6

Panou/firmã
luminoasã buc
semnalizarea centrului naţional de
informare şi promovare turisticã

1

1200

1200

7

Geam sablat –acces principal

buc

2

250

500

Total valoare elemente de identitate vizuala

PU
(lei)

8489

Total
valoare
(lei

37400

Rezultate asteptate: contracte de achizitie semnate cu furnizorii desemnati castigatori in urma
finalizarii procedurii de achizitie, livrarea si instalarea dotarilor.
Termen: Luna 7 si luna 8
Activitatea 7 – Elaborare pagina web a CNIPT Geoagiu Bai (lunile 2 - 8)
Scopul activităţii este de conceptie si realizare a paginii web a centrului, conform anexei la Ghid
1

http://www.mdrt.ro/turism/promovare-turistica

La realizarea web site-ului se va avea în vedere următoarea structură:
-

site map (cu structură site);

-

buton de search;

-

redactarea informaţiilor în site-ul CNIPT se va face minimum în versiunea română
engleză, franceză, germană;

-

bara de menu va cuprinde obligatoriu:



harta reţelei naţionale de centre de informare şi promovare turistică, cu link activ către
fiecare centru din ţară;



date geografice, de climă, istoric;



date referitoare la prognoza meteo, curs valutar, preţ carburant actualizate la zi sau cu
link activ către alte site-uri (acolo unde este cazul);



hartă: oraş, zonă, regiune, naţională;


resursele turistice, program de lucru şi tarife, acolo unde este cazul, actualizate
la zi, cu galerie foto:

- naturale;
- antropice;
- obiectivele turistice din zona promovată.
 structurile de primire turistică clasificate, conform HG 1267/2010, cu
modificările şi completările ulterioare, din arealul din care fac parte solicitanţii
(sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - Direcţia Generală
Turistică, Serviciul Autorizare) cu funcţiuni de:
- cazare turistică, cu afişarea link-urilor active;
- alimentaţie publică, cu afişarea link-urilor active;
- agrement, cu afişarea link-urilor active;
- transport pe cablu, program de lucru, coordonate şi tarife, acolo unde este
cazul, actualizate la zi şi afişarea de link-uri active;
- tratament balnear, program de lucru, coordonate şi tarife, acolo unde este cazul,
actualizate la zi şi afişarea de link-uri active;
- trasee turistice;
- hartă domeniu schiabil.
- căile de acces către/în zona/regiunea promovată de CNIPT:
- rutiere;
- aeriene;
- feroviare;
- navale.

- adrese utile:
- primărie;
- spitale;
- puncte de prim ajutor, salvamont, salvamar;
- poliţie;
- ambasade;
- şi altele.
- informaţii utile2:
- program şi tarife ale obiectivelor turistice din zona/regiunea promovată de CNIPT
- calendarul evenimentelor culturale, datinilor şi obiceiurilor din arealul promovat, cu
program şi tarife, acolo unde este cazul, actualizate la zi;
- tipuri de activităţi recreaţionale care se pot practica, program de lucru, coordonate şi
tarife, acolo unde este cazul, actualizate la zi;
- trasee turistice (bicicletă, alpinism şi escaladă, trekking, etc), resurse turistice naturale
şi antropice (principalele obiective turistice, program de lucru, coordonateşi tarife), cu program
şi tarife, acolo unde este cazul, actualizate la zi;
- info călătorie;
- rent-a-car;
- shopping;
- nightlife;
- Trafic web afişat;
- Date de contact cu telefon, fax, adresă site, localizare pe harta regională şi reţeaua naţională
cu CNPIT-urile inclusiv link-urile active ale acestora.
Rezultate aşteptate: pagina web operationala a Centrului care sa perfita furnizarea de informatii
actualizate turistilor si agentilor din turism.
Termen: Lunile 2-8
Responsabil: UAT Orasul Geoagiu
Activitatea 8 – Recrutarea si Instruirea personalului (luna 8)
Scopul activităţii este asigurarea resursei umane necesare exploatării centrului construit prin proiect.
Personalul va fi instruit în special în legătură cu procedurile de lucru şi operare a noilor
facilităţi, cu procedurile de întreţinere şi mentenanţă a acestora şi a aspectelor tehnico-organizatorice ce
asigură durabilitatea exploatării facilităţilor create prin proiect. De asemenea, se vor organiza acţiuni
privind instruirea şi informarea întregului personal cu privire la securitatea muncii şi intervenţia în caz
de urgenţă.
In urma implementării proiectului vor fi create 2 locuri de munca permanente pentru următoarele
posturi:
1 director Centru de informare si promovare turistica
1 agent turism
Personalul se va ocupa si cu distribuirea de materiale promoţionale catre locatiile turistice si catre
principalii furnizori de servicii turistice din regiune, sprijinind astfel cresterea numarului de turisti care
vor sa exploreze turistic intreaga zona si nu doar statiunea Geoagiu Bai
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Selecţia operatorilor economici se va face în mod transparent pentru a nu încălca regulile ajutorului de stat

Rezultate aşteptate: personalul operativ şi echipa de implementare instruite corespunzător în vederea
operaţionalizării proiectului
Termen: Luna 8
Responsabil: UAT Orasul Geoagiu
Activitatea 9 – Monitorizare şi raportare (Luna 1 – luna 8)
Scopul activităţii este de a corela permanent resursele şi activităţile proiectului în vederea
atingerii obiectivelor acestuia.
Descriere – Monitorizarea va urmări să identifice atât aspectele pozitive cât şi negative
(acestea din urmă, odată depistate, vor duce la schimbarea strategiei de lucru, astfel încât scopul şi
obiectivele proiectului să fie atinse). Monitorizarea derulării proiectului va fi coordonată de managerul
de proiect. Se va elabora o strategie şi un plan de monitorizare se va hotărî asupra instrumentelor şi a
modului de aplicare a acestora. Evaluarea rezultatelor se va realiza în funcţie de obiectivele propuse.
Monitorizarea pe parcurs şi raportarea centralizată va oferi un permanent feed-back astfel încât în cazul
unor situaţii neprevăzute sau blocaje, acestea să poată fi înlăturate. Sarcinile de monitorizare vor fi
diferite. Se va elabora de către întreaga echipă o strategie de monitorizare şi instrumente ce vor fi
aplicate tuturor grupurilor de beneficiari. Rolul monitorizării este de a culege date care să surprindă
gradul de atingere a obiectivelor propuse.
Raportarea se va face intern – la nivelul fiecărei activităţi a proiectului şi extern – rapoartele
intermediare şi raportul final către finanţator (care vor însuma datele din rapoartele pe fiecare
activitate).
Aceste rapoarte vor conţine o parte tehnică şi una financiară şi vor acoperi proiectul în
întregime, indiferent de natura finanţării (surse proprii sau Autoritatea Contractantă). Fiecare raport
intermediar va furniza justificări complete asupra tuturor aspectelor implementării, pentru perioada
pentru care este întocmit, precum şi datele privind: implicarea resurselor umane, descrierea
activităţii şi costurile. Rapoartele se vor întocmi în aşa fel încât să permită compararea între, pe de o
parte, obiectivele, mijloacele propuse, rezultatele aşteptate şi detaliile bugetului, iar pe de altă parte,
mijloacele folosite, costurile angajate şi rezultatele obţinute, ca şi o situaţie a cheltuielilor
beneficiarului pentru perioada acoperită de raport şi un plan de acţiune pentru următoarea etapă a
implementării proiectului.
Rezultate aşteptate: rapoarte de monitorizare şi evaluare.
Termen: Luna 1 – luna 8
Responsabil: UAT Orasul Geoagiu si firma de consultanta
Activitatea 10 – Auditul proiectului (luna 8)
Scopul activităţii este încheierea contractului de servicii de audit cu un auditor acreditat CAFR
Descriere: Activitatea se va desfăşura conform Instructiunilor privind achizitionarea
serviciilor de audit pentru Contractele finantate prin POR 2007-2013
Rezultate asteptate: Raport de audit final
Termen: Luna 8
Responsabili: UAT Orasul Geoagiu si firma de consultanta
Valoarea estimată: 5.000 lei
Activitatea 11 – Acreditarea CNIPT Geoagiu Bai (luna 7-8)

Scopul activităţii este obtinerea acreditarii Centrului de Informare si promovare turistica.
Descriere: Se va depune documentatia necesara avizarii Centrului de catre MDRT
Rezultate asteptate: Certificat de acreditare pentru CNIPT Geoagiu Bai
Termen: Luna 7-8
Responsabili: UAT Orasul Geoagiu si firma de consultanta

4. DESCRIEREA SERVICIILOR
Serviciile de consultanţă şi management de proiect vor acoperi următoarele activităţi:
4.1. Rolul Prestatorului în cadrul proiectului. Obiective şi sarcini
Din punct de vedere al poziţiei sale organizatorice în cadrul proiectului, Prestatorul:

Obiectivele activităţilor pe care Prestatorul le desfăşoară în cadrul proiectului sunt următoarele:
conform contractului de finanţare;
acele elemente din proiect care nu sunt realizate
conform planificării iniţiale, împreună cu echipa;
redactarea întocmai şi la timp a rapoartelor de progres privind activităţile proiectului;
acestui proiect;
tru redactarea raportului final al proiectului.
documentaţie tehnică, materiale de promovare, rapoarte de progres si raportul final al
proiectului – tehnic si financiar și alte documente specifice proiectului);
4.2. Descrierea serviciilor de consultanţă şi management de proiect
În cadrul contractului, Prestatorul va desfăşura următoarele activităţi:
i. Acordarea asistenței membrilor UIP în toate activităţile aferente implementării acestuia;
ii. Consiliere în implementarea şi coordonarea activităţilor proiectului;
iii. Coordonare, planificare, organizare eficientă a activităţilor aprobate prin proiect;
iv. Monitorizarea activităţilor din proiect.
v. Urmărirea derulării contractelor de servicii şi de furnizare de bunuri;
vi. Organizarea activităţilor de diseminare a rezultatelor proiectului
vii. Suport pentru întocmirea documentelor solicitate în cadrul procesului de derulare şi
implementare a proiectului;
viii. Consultanţă pentru soluţionarea problemelor care pot apărea sau sunt provocate de
situaţii neprevăzute. Elaborarea propunerilor de măsuri de prevenire/remediere/rezolvarea acestora;
ix. Evaluarea permanentă a rezultatelor implementării proiectului;
x. Sprijin în redactarea întocmai şi la timp a rapoartelor de progres privind activităţile proiectului şi a
raportului final.

4.3. Alte obligaţii ale Prestatorului
mentare a
proiectului (UIP);
parcursul implementării proiectului;
t;
proiectului;
îndeplinirii obligaţiilor contractuale ce îi revin;
desfăşurarea activităţilor contractate, la termenele stabilite;
ermenele stabilite de acesta;
specificate prin contract, în interesul Beneficiarului, raportând în permanenţă Managerului de proiect;
lor de realizare a managementului implementării proiectului va asimila
în totalitate informaţia din documentaţia proiectului (Aplicaţia tehnică şi financiară);
5. Durata contractului
Data începerii executiei contractului: data deschiderii contului de garantie de buna executie.
Perioada de executie a contractului: pana la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului,
respectiv luna decembrie 2015.
6. Conditii de plata
Plata contractului se va face In baza facturilor emise de Prestator, dupa aprobarea raportului
de punere in funcţiune a site-ului de către Beneficiar, in termen de 5 zile lucrătoare de la
încasarea sumelor de la AM POR, conform mecanismului decontării cererilor de plată prevăzut în
Instrucţiunea nr. 109/16.09.2013., prin virarea sumelor în contul indicat de prestator.
7. Alte mentiuni
Prezentul caiet de sarcini se constituie ca anexa la contractul încheiat cu prestatorul de
servicii.
Ofertele care se vor prezenta numai pentru anumite activităţi sau care nu vor respecta conditiile
prevazute In prezentul caiet de sarcini vor fi respinse.
8. Modul de evaluare
Ofertele vor fi evaluate conform cu criteriul pretul cel mai mic.
Caietul de sarcini contine, în mod obligatoriu, specificatiile tehnice, cerintele impuse vor fi
considerate ca fiind minimale.
Ofertarea de servicii cu specificatii incomplete fata de cele prevazute in caietul de sarcini sau
care nu satisface cerintele caietului de sarcini va fi declarata oferta neconforma si va fi
respinsa. Ofertele care nu vor include inforrnatia relevanta sau care nu raspund corect si
complet tuturor cerintelor vor fi declarate "neconforrne", conform art. 36, alin.2), lit.a) din
H.G. nr.925/2006 cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare.

SECŢIUNEA IV
CONTRACT DE SERVICII
Servicii de consultanta pentru management de proiect pentru proiectul “CENTRUL
NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ, STAŢIUNEA GEOAGIU BĂI”
COD SMIS 41324
Nr._____________ data ________________
1.
In temeiului Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificariile si completariile ulterioare, s-a incheiat
prezentul contract de prestare de servicii,
intre:
U.A.T. ORAŞUL GEOAGIU, cu sediul in GEOAGIU, judetul Hunedoara, Calea Romanilor,
nr.141, telefon 0254/248.880, fax 0254/248.881, codul fiscal 5742426, cont deschis la Trezoreria
Municipiului Orăşrie, reprezentat prin Primar – prof. Ioan Vălean, in calitate de achizitor, pe de o
parte,
si
SC........................... cu sediul in …………., nr…….., judetul …….., telefon: ……….., fax:
………….., număr de înmatriculare ……………….., cod fiscal …………., cont
nr……………………………………………………
deschis
la………………........................,
reprezentată prin ……………….. în calitate de prestator, pe de alta parte.
2.
Definitii
2.1
– In prezentul contract urmatorii termeni vor fi intrepretati astfel :
a.
Contract – prezentul contract si toate anexele sale;
b.
Achizitor si prestator – partiile contractante, asa cum sunt aceastea numite in prezentul contract;
c.
Pretul contractului – pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d.
Servicii – activitatiile a caror prestare face obiectul contractului;
e.
Produse – echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa / anexele in prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza in legatura cu
serviciile prestate conform contractului;
f.
Forta majora – un eveniment mai presus de controlul partiilor, 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 enuntiativa. Nu este considerata 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;
g.
Zi – zi calendaristica; an – 365 de zile
1.
Interpretare
1.1
– In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
1.2
– Termenul „zi” ori „zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
Clauze obligatorii
2.
Obiectul principal al contractului
2.1
– Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de consultanta pentru management de
proiect pentru proiectul “CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE
TURISTICĂ, STAŢIUNEA GEOAGIU BĂI” COD SMIS 41324 pe o perioada de 7 luni si in
conformitate cu prevederile caietului de sarcini și cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
2.2
– Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.
3.
Pretul contractului
3.1
– Pretul convenit pentru indeplinirea contractului platibil prestatorului de catre achizitor,
conform graficului de plati, este de ___________ lei, la care se adauga _________ lei TVA.
4.
Durata contractului
4.1
– Durata prezentului contract este de 7 luni, de la data intrarii in vigoare a acestuia.
4.2
– Prezentul contract inceteaza sa produca efecte de la data indeplinirii de catre ambele parti
contractante a obligatiilor care le revin conform clauzelor prezentului contract.
5.
Executarea contractului
5.1
– Executarea contractului incepe deschiderea contului de garantie de bună executie
transmiterii acesteia la sediul Achizitorului.

si a

6.
Documentele contractului
6.1
– Documentele contractului sunt : propunerea financiara, propunerea tehnica, caietul de sarcini,
scrisoarea de garantie bancara de buna executie sau dovada constituirii contului bancar ce va fi la
dispozitia autoritatii contractante.
7.
Obligatiile principale ale prestatorului
9.1. (1) - Prestatorul se obligă să presteze „Serviciile de consultanta pentru management de proiect
pentru proiectul “CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ,
STAŢIUNEA GEOAGIU BĂI” pe toata perioada de executie a lucrarilor, ce vor acoperi următoarele
activităţi:
A. Rolul Prestatorului în cadrul proiectului. Obiective şi sarcini
Din punct de vedere al poziţiei sale organizatorice în cadrul proiectului, Prestatorul:
• raportează Managerului de proiect;
• este membru al echipei proiectului;
• este liderul echipei sale şi al colaboratorilor acesteia.

Obiectivele activităţilor pe care Prestatorul le desfăşoară în cadrul proiectului sunt următoarele:
• coordonarea implementării activităţilor proiectului în termenele şi în condiţiile aprobate
conform contractului de finanţare;
• stabilirea acţiunilor corective pentru acele elemente din proiect care nu sunt realizate
conform planificării iniţiale, împreună cu echipa;
• sprijinirea beneficiarului prin intermediul UIP şi a beneficiarului asociat în proiect pentru
redactarea întocmai şi la timp a rapoartelor de progres privind activităţile proiectului;
• suport în redactarea oricăror documente solicitate de către OI si AM POR, în cadrul
acestui proiect;
• realizarea activităţilor de diseminare a rezultatelor proiectului;
• sprijinirea beneficiarului prin intermediul UIP pentru redactarea raportului final al proiectului.
• Sprijină UIP în arhivarea întregii documentaţii aferente proiectului (contracte,
documentaţie tehnică, materiale de promovare, rapoarte de progres si raportul final al
proiectului – tehnic si financiar și alte documente specifice proiectului);
B. Descrierea serviciilor de consultanţă şi management de proiect
În cadrul contractului, Prestatorul va desfăşura următoarele activităţi:
•
Colectarea, inregistrarea si raportarea informatiilor utile in raport cu evolutia proiectului
•
Managementul zilnic al proiectului- organizational si conceptual
•
Asigura un circuit informational adecvat, discutii si feedback dintre diferiti actori
•
Planificarea strategiei de management al riscurilor
•
Monitorizarea tehnica (evolutia activitatilor in raport cu cele propuse)
•
Monitorizarea financiara (corelatia dintre bugetul aprobat si cel real)
•
Monitorizarea costurilor (inclusiv neprevazute)
•
Supervizarea derularii procedurilor de atribuire prin achizitii publice
•
Raportari tehnice si financiare pentru finantator
•
Intocmirea de planuri detaliate de lucru lunare si monitorizarea implementarii acestora
•
Raportarea si comunicarea rezultatelor
•
Organizarea echipei si stabilirea rolurilor.
C. Alte obligaţii ale Prestatorului
ent cu Beneficiarul, prin unitatea de implementare a
proiectului (UIP);
parcursul implementării proiectului;
de audit realizate de auditorul independent;
proiectului;
în vederea
îndeplinirii obligaţiilor contractuale ce îi revin;
desfăşurarea activităţilor contractate, la termenele stabilite;
icitate de Beneficiar în condiţiile şi la termenele stabilite de acesta;

specificate prin contract, în interesul Beneficiarului, raportând în permanenţă Managerului de proiect;
în totalitate informaţia din documentaţia proiectului (Aplicaţia tehnică şi financiară);
9.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul activitatilor proiectului.
Serviciile prestate în baza contractului precum și orice fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o
perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părti, termen care se
calculează de la data începerii execuției. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția
serviciilor în conformitate cu graficul de indeplinire a contractului convenit. Dacă pe parcursul
îndeplinirii contractului intervin circumstanțe, care nu se datorează prestatorului, care îl pun pe acesta
în imposibilitatea de a respecta graficul de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în
timp util, achizitorului. În afara cazului în care achizitorul acceptă revizuirea graficului de prestare, pe
baza justificărilor furnizate de prestator, încheindu-se în acest sens un act adițional, orice întârziere în
îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a pretinde prestatorului majorări de întârziere.
9.3. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele
folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate;
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9.4. - Prestatorul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare
utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
9.5. - Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice
alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care
necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din
contract, astfel încât să se asigure derularea eficientă a activităților.
9.6. - Prestatorul se obligă să remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului și în termenul
indicat de acesta, orice deficiență în prestarea serviciilor cauzată de neîndeplinirea obligațiilor sale
contractuale.
9.7. - Prestatorul este obligat să respecte instrucțiunile transmise de către achizitor, ca și cum acestea ar
fi parte a contractului însuși, clauzele prezentului contract fiind aplicabile în integralitate.
9.8. - Cu excepția cazurilor în care Comisia Europeană solicită sau agreează altfel, prestatorul este
obligat să ia măsurile necesare pentru a asigura vizibilitatea adecvată a contribuției financiare a Uniunii
Europene la acest contract.
9.9. - Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice încălcare a obligațiilor sale contractuale și după
încetarea contractului, pentru perioada prevăzută în acest sens de legislația românească aplicabilă.
9.10. - Codul de conduită al prestatorului :
(1) Prestatorul are obligația de a acționa în orice circumstanță cu obiectivitate și imparțialitate, ca un
bun și loial consilier al achizitorului, în conformitate cu regulile etice și deontologice ale profesiei sale,
precum și cu discreția necesară. În special, prestatorul se va abține de la a face orice declarații publice
în legătură cu contractul sau serviciile prestate în cadrul acestuia fără aprobarea prealabilă în acest sens,
în scris, a achizitorului, precum și de la a se angaja în orice activitate care vine în conflict cu obligațiile
asumate față de achizitor prin acest contract. Prestatorul nu are dreptul de a angaja achizitorul în orice

fel fără asentimentul scris al acestuia, obținut în prealabil, și va face acest lucru cunoscut terților ori de
câte ori este cazul.
(2) Prestatorul se obligă să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor legislației românești
relevante în vigoare, și garantează că personalul propriu și dependenții acestora respectă și se
conformează acestor prevederi legale. De asemenea, prestatorul va respecta standardele esențiale de
muncă ILO, convențiile cu privire la libertatea de asociere și negocieri colective, eliminarea muncii
forțate și a discriminării la locul de muncă și abolirea muncii copiilor.
(3) Pe întreaga durată a contractului, prestatorul și personalul acestuia vor respecta drepturile omului și
libertățile cetățenești, și se angajează să nu aducă atingere în nici un fel practicilor politice, culturale și
religioase din România.
(4) În cazul în care prestatorul și/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul, agenții sau dependenții
săi, va primi sau accepta să primească, și/sau va oferi sau va accepta să dea sau să procure vreunei
persoane orice cadou, gratuitate, comision sau mită ca stimulent sau recompensă pentru a face sau a nu
face orice act, și/sau pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu acest contract sau
orice alt contract cu achizitorul, acesta din urmă are dreptul de a rezilia contractul cu solicitarea de
daune-interese, fără ca prin aceasta însă să se aducă vreun prejudiciu oricăror drepturi câștigate de
prestator în baza acestui contract.
(5) Plățile efectuate de către achizitor către prestator în baza acestui contract reprezintă singurul venit
sau beneficiu pe care prestatorul are dreptul să îl obțină în legătură cu acest contract. Nici prestatorul
nici personalul acestuia nu va accepta orice comision, reducere, alocație, plată indirectă sau orice alt
venit/beneficiu în legătură cu sau ca rezultat al îndeplinirii obligațiilor prevăzute în acest contract.
(6) Toate rapoartele și documentele precum hărți, diagrame, desene, specificații, planuri, statistici,
calcule, baze de date, software și înregistrări suport sau orice materiale achiziționate, compilate sau
pregătite de către prestator în executarea acestui contract vor fi proprietatea achizitorului, în afară de
cazul în care prin contract se prevede altfel. Prestatorul se obligă să livreze aceste documente, în
original, achizitorului după finalizarea contractului și să nu le utilizeze pentru alte scopuri decât cele
prevăzute în acest contract, cu excepția cazului în care achizitorul îl autorizează în scris în acest sens.
(7) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de
proprietate intelectualăși/sau industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării acestui
contract, cu excepția cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente contractului, vor fi
proprietatea achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar, fără
nici un fel de limitare geografică sau de altă natură.
(8) Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevențe, gratuități sau comision în
legătură cu orice articol sau proces, aflat sub protecția drepturilor de autor și/sau oricărui alt drept de
proprietate intelectuală și/sau industrială, utilizat în cadrul sau pentru scopurile acestui contract.
(9) Executarea acestui contract nu trebuie să dea naștere unor cheltuieli comerciale neobișnuite. Dacă
astfel de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de drept. Achizitorul are dreptul de a efectua orice
verificări documentare și la fața locului pe care le consideră necesare în scopul analizării existenței
unor cheltuieli comerciale neobișnuite.
(10) Prestatorul va trata toate documentele și informațiile primite în legătură cu contractul ca având
caracter confidențial și - cu excepția cazurilor în care acest lucru este necesar pentru buna derulare a
contractului și atingerea obiectivelor acestuia - nu va publica sau dezvălui orice aspecte ale prezentului
contract și nu va divulga orice informație obținută de la achizitor fără acordul prealabil, în scris, al
acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste informații și nu va face referi la acestea în prestarea unor

servicii pentru alții. În cazul în care există divergențe de opinie între prestator și achizitor cu privire la
necesitatea publicării/dezvăluirii anumitor informaȚii în scopul derulării contractului, decizia
achizitorului în aceste situații este finală și neapelabilă.
(11) Prestatorul, personalul, sub-contractorii sau agenții acestuia se obligă să mențină secretul
profesional pe întreaga durată a acestui contract și după încetarea acestuia. În acest sens, afară de cazul
în care achizitorul consimte în scris la aceasta, atât prestatorul, cât și personalul, sub-contractorii sau
agenții acestuia nu vor comunica oricărei terțe părți nici o informație confidențială obținută sau
descoperită pe durata contractului și nu vor face publice nici o informație sau recomandare formulată în
executarea contractului sau ca rezultat al prestării serviciilor. De asemenea, prestatorul se obligă să nu
utilizeze informațiile furnizate lui sau obținute pe parcursul derulării contractului și/sau rezultatele
studiilor, testelor și cercetărilor desfășurate pe parcursul și în scopul executării acestui contract într-un
mod care aduce sau este de natură a cauza prejudicii achizitorului.
9.11 - Conflictul de interese:
(1) Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau
poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract în mod obiectiv și impartial. Astfel de
situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de
familie sau emoționale, ori al altor legături sau interese comune. Oricare ar fi situația, apariția unui
conflict de interese trebuie notificată de către prestator imediat achizitorului, în scris.
(2) Prestatorul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care
poate da naștere unui conflict de interese. Prestatorul va înlocui, imediat și fără nici un fel de
compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de
situație.
(3) Prestatorul se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pot
avea ca efect compromiterea independenței sale sau cea a personalului său. În cazul în care prestatorul
nu poate menține această independență, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul, fără obligația
notificării formale a prestatorului și fără a aduce atingere dreptului achizitorului de a solicita
despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații.
(4) Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de prestator în conformitate cu
prevederile acestui articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va
considera necesar.
9.12. - Verificări efectuate de către organisme ale Uniunii Europene:
(1) Prestatorul este obligat să permită Comisiei Europene, Oficiului de Luptă AntiFraudă (OLAF) și
Curții Europene de Conturi să verifice, prin examinarea documentelor originale cu ocazia vizitelor la
fața locului, modul de implementare a contractului, precum și să efectueze un audit complet, dacă este
necesar, pe baza oricăror și tuturor documentelor justificative, inclusiv contabile, relevante.
(2) Prestatorul este, de asemenea, obligat să permită Oficiului de Luptă Anti-Fraudă să efectueze orice
verificări la fața locului, în conformitate cu procedurile stabilite prin legislația comunitară pentru
protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudelor și neregulilor.
(3) În îndeplinirea obligațiilor de mai sus, prestatorul se obligă să acorde drepturile de acces necesare
personalului și/sau agenților desemnați în acest sens de către Comisia Europeană, Oficiul de Luptă
Anti-Fraudă sau Curtea Europeană de Conturi la locația/locațiile utilizate de prestator pentru executarea
contractului, la sistemele informatice, documentele și bazele de date relevante pentru gestiunea tehnică
și financiară a contractului, precum și să ia toate măsurile necesare pentru a facilita activitatea acestor
persoane/agenți. Accesul persoanelor desemnate de către Comisia Europeană, Oficiul de Luptă Anti-

Fraudă sau Curtea Europeană de Conturi va fi acordat cu respectarea regulii confidențialității, fără ca
prin acest lucru să se încalce obligațiile de drept public ce îi revin prestatorului conform legii statului a
cărui naționalitate o are.
(4) Prestatorul se obligă să asigure aceleași drepturi menționate mai sus și personalului/agenților
desemnați de către achizitor, precum și personalului / agenților desemnați de către instituțiile din
România abilitate conform legii să deruleze astfel de verificări și controale.
8.
Obligatiile principale ale achizitorului
10.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul
convenit.
10.2. - Achizitorul va efectua plata către prestator în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea
sumelor de la AM POR, conform mecanismului decontării cererilor de plată prevăzut în Instrucţiunea
nr. 109/16.09.2013.
10.3. - Plata serviciilor prestate se va efectua conform graficului de rambursare, Anexa IIIa la
contractul de finanţare, proportional cu stadiul lucrarilor, iar in perioada în care constructorul nu va
executa lucrări nu se va efectua plată către prestator.
10.3. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei 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.
10.4. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
9.
Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
9.1
– In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa isi execute obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o
suma echivalenta cu o cota procentuala de 0.01% din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere,
pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
9.2
– In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturiile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota
procentuala de 0.01% din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere.
9.3
– Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din 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.
9.4
–Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa,
adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din ruma da faliment,cu conditia ca aceasta
anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest
caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
Clauze specifice
10.
Garantia de buna execuţie a contractului
10.1 – Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5%,
pentru perioada de 7 luni prin retineri din facturile inaintate la plata. Prestatorul are obligatia de a
deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti.

10.2 – Achizitorul se obliga se elibereze garantia pentru participare si sa omita ordinul de incepere a
contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada deschiderii contului pentru garantia de buna
executie.
10.3 – Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile
care nu au fost respectate.
10.4 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 10 zile de la data
aprobarii Raportului Final de catre Organismul de Implementare.
12.5 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si\sau informatii pe care
acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii
contractului.
13.Receptie si verificari
13.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din propunerea tehnica şi din caietul de sarcini.
13.2. - Verificările vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris,
prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.
13.3 Verificările vor fi efectuate numai cu notificarea prealabilă a prestatorului cu privire la ziua şi ora
stabilită pentru verificare.
13.4.-Dacă prestatorul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea
verificărilor care se vor considera a fi efectuate în prezenţa prestatorului, iar acesta va accepta
rezultatele ca fiind corecte.
13.5. - Operaţiunile recepţiei implică:
- identificarea serviciilor prestate;
- testele prevăzute de contract (după caz)
-constatarea eventualelor neconcordanţe a prestaţiilor faţă de propunerea tehnică;
-verificarea respectării condiţiilor de prestare conform specificaţiilor din caietul de sarcini;
-constatarea eventualelor deficienţe;
13.6.- Operaţiunile precizate la art.13.5. fac obiectul unui raport întocmit la faţa locului de către
achizitor, semnat atât de către acesta cât şi de prestator. În cazul în care prestatorul refuză să semneze
raportul, se menţionează acest fapt. O copie a a raportului se va transmite prestatorului în cel mult 3
zile de la data întocmirii.
13.7.- Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de 5 zile de la data luării
la cunoştinţă a raportului prevăzut la art. 13.6.
13.8.- La finalizarea serviciului de dirigentie de santier, prestatorul are obligatia de a aviza faptul ca
sunt indeplinite conditiile pentru ca executantul sa solicite receptia la terminarea lucrarilor.
13.9 – Prestarea serviciului de dirigentie de santier va fi considerata finalizata, la data semnarii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru ambele obiective de investitie.
14.Începere, finalizare, intarzieri sistare
14.1.—(1)Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului de incepere a contractului.

(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si\sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord:
a)prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si
b)totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
14.2. – (1)Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta
a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare trebuie finalizate in termenul convenit de
parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2)In cazul in care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului ;sau
ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de
catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solocita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un
act aditional.
14.3.-Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor,
prin act aditional.
14.4.-In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.
15.Modalitati de plata
15.1.Plata facturilor emise de catre prestator, reprezentand serviciile prestate, se realizeaza in termen de
5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor de la AM POR, conform mecanismului decontării cererilor de
plată prevăzut în Instrucţiunea nr. 109/16.09.2013., prin virarea sumelor în contul indicat de prestator.
16.Ajustarea pretului contractului
16.1. -Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
propunerea financiara, anexa la contract.
16.2.-Pretul contractului nu se actualizeaza.
17. Amendamente
17.1.- Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.
18.Subcontractanti
18.1.- Prestatorul nu are dreptul de a subcontracta serviciile ce fac obiectul contractului.
19.Cesiunea
19.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract,
fără sa obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
19.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract.
19.3. - Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia serviciilor prestate, în condiţiile
prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.

19.4. – Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile
art.17.3.

20. Incetarea Contractului
20.1.- Prezentul contract inceteaza de plin drept in temeiul unui pact comisoriu de gradul IV, fara a mai
fi necesara interventia unei instante judecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti:
a) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte de
inceperea executarii prezentului contract;
b) isi incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre
cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract.
c) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
d) daca executantului îi sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente
necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;
e) la expirarea termenului pentru care a fost incheiat prezentul contract.
20.2. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractului.
21. Rezilierea contractului
21.1. - În caz de neexecutare de către una din părţi a obligaţiilor contractuale, contractul se consideră
reziliat de plin drept, după ce partea care nu şi-a îndeplinit obligaţiile a fost pusă în intarziere în
vederea executării acestora.
21.2. - Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la transmiterea notificarii
scrise de catre achizitor, daca prestatorul nu-si indeplineste obligatiile asumate in acest termen, iar cu
privire la plata daunelor interese, prezentul contract constituie titlu executoriu .
21.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de denunta contractul unilateral, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, fara nici o compensatie, daca executantul da faliment, sau daca asocierea inceteaza cu
conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire
pentru achizitor. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
22.Forta majora
22.1.- Forta majora este constata de o autoritate competenta.
22.2.- Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.
22.3.- 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 acestora.
22.4.- 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.
22.5.- Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe 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 dintre parti sa poata pretinde celelalte daune-interese.
23.Solutionarea litigiilor

23.1. - Achizitorul si prestatorul vor depune 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.
23.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instanta judecatoreasca competenta pentru sediul autoritatii contractante.
24.Limba care guverneaza contractul
24.1.- Limba care guverneaza contractul este limba romana.
25.Comunicari
25.1.- (1) Orce comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2)Orce document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
25.2.- Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
26.Legea aplicabila contractului
26.1. - Contractul va fin interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie astazi, ___________________________________ prezentul contract in
doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

Prestator,

