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AVIZAT  APROBAT 

Manager de Proiect Director parc 
 biol. Cătălina Bogdan 
  

 
Caiet de sarcini 

Ref: achiziŃie produse de tip mobilier şi accesorii, respectiv elemente care asigură diseminarea  
informa Ńiilor, utilizează metodelor de interpretare şi soluŃii alternative de transmitere  

necesare amenajării Centrului de Vizitare PNMM în cadrul proiectulu i ”Asigurarea unui management 
corespunzător în cadrul Parcului Natural Mun Ńii Maramure şului prin conservarea biodiversităŃii, 

monitorizare, vizitare, informare şi conştientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR 43226 
 

1. Obiectul contractului:  
Furnizarea de produse de tip mobilier şi accesorii, respectiv elemente care asigură diseminarea informaŃiilor, 

utilizează metodelor de interpretare şi soluŃii alternative de transmitere necesare amenajării Centrului de Vizitare 
PNMM în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzător în cadrul Parcului Natural MunŃii 
Maramureşului prin conservarea biodiversităŃii, monitorizare, vizitare, informare şi conştientizare - PM-PNMM”, 
SMIS-CSNR 43226. 
 

Furnizarea de produse, în sensul celor menŃionate mai sus, se va realiza în vederea amenajării infrastructurii 
centrului de vizitare PNMM şi este grupată în două categorii de produs: 

• produse de tip mobilier şi accesorii   
• elemente care asigură diseminarea informaŃiilor, utilizează metodelor de interpretare şi soluŃii alternative de 

transmitere  
 

Prin amenajarea şi dotarea centrului de vizitare se va asigura cadrul necesar vizitării, modalităŃi şi facilităŃi 
adecvate vizitatorilor, gestionarea corectă a fluxurilor de vizitatori / turişti, informarea şi conştientizarea vizitatorilor 
asupra PNMM, speciilor / habitatelor / ansamblurilor peisagistice naturale, în vederea menŃinerii / îmbunăŃăŃirii stării 
de conservare a habitatelor şi speciilor. Mai mult se va contribui la dezvoltarea durabilă a ariei naturale protejate, la 
promovarea conceptul de resurse ecoturistice şi se va asigura, pentru factorii interesaŃi / comunitatea locală, un cadru 
permanent în care aceştia pot fi implicaŃi în activităŃile de conservare a biodiversităŃii. 

 
Centrul de vizitare este dimensionat la trei încăperi, pentru a putea asigura funcŃiile necesare vizitării şi pentru 

a acomoda un număr suficient de vizitatori. Amplasamentul acestuia este pe artera pincipală de circulaŃie DN 18 (Baia 
Mare - Sighetu MarmaŃiei – Vişeu de Sus - Borşa - Cârlibaba - Iacobeni).  

 
Prin intermediul amenajărilor propuse se vor prezenta informaŃii legate de ecologia speciilor / habitatelor / 

ansamblurilor peisagistice naturale.  
În realizarea amenajării, respectiv dotărilor propuse, se va promova utilizarea durabilă a resurselor naturale, se 

vor folosi cu precădere materiale ecologice şi se va încerca reducerea impactului asupra mediului prin folosirea 
echipamentelor cu consumuri reduse sau economice. 

 
SpaŃiul se va mobila flexibil astfel încât să poată fi remodelat cu minim de efort.  
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Se va realiza integrarea elementelor, care asigură diseminarea informaŃiilor, utilizează metodelor de 
interpretare şi soluŃii alternative de transmitere, într-un tot unitar dat de amenajarea centrului de vizitare. 

 
Principiile după care se ghidează conceptul de amenjare interioară fac referire la informarea generală, la 

informarea punctuală asupra reŃelei Natura 2000 şi la cea specifică asupra Parcului Natural MunŃii Maramureşului, 
respectiv la educare şi învăŃare prin tehnica interactivităŃii, reguli de adaptare / dezvoltare durabilă la mediul natural, 
ecologie, care să ofere o experienŃă pozitivă şi să încurajeze vizitatorii / turiştii să revină. 

 
SpaŃiul interior şi exterior amenajat, respectiv dotat va fi gândit ca o combinaŃie complexă între zone de 

proiecŃie şi spaŃiu expoziŃional bazat pe tehnici interactive şi metode de interpretare, care să determine experienŃe 
emoŃionale a vizitatorilor / turiştilor (experiment tactil, audio, vizual şi fizic).  

 
Modul de transmitere şi expunere a informaŃiei este de tip text, imagine, video sau audio, se face simplu, clar 

şi cu un design grafic şi expoziŃional amuzant, prietenos, ecologic şi modern (bazat pe soluŃii de transmitere a 
informaŃiilor audio, video şi implicând interacŃiunea umană cu un ecran multimedia inteligent cu funcŃionalitate 
touch).  

 
Se va considera focalizarea principală asupra stimulării interesului vizitatorilor pentru natură şi creşterea 

gradului de conştientizare privind impactul activităŃilor antropice asupra biodiversităŃii.  
Se va realiza integrarea echipamentelor multimedia, tehnologii audio şi video, menite să evidenŃieze valorile 

capitalului natural din aria naturală protejată, în amenajarea centrului de vizitare. 
 

2. Sursa de finanŃare:  
Venituri provenite din finanŃarea nerambursabilă aferentă Programului OperaŃional Sectorial “Mediu”, Axa 

Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecŃia naturii, Domeniu major de 
intervenŃie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităŃii şi reŃelei Natura 
2000, Sesiunea de proiecte nr. V / 2012. 

Tipul asistenŃei comunitare nerambursabile solicitate: Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 
 

3. Cadru general:  
R.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAłIA PARCULUI NATURAL MUNłII MARAMUREŞULUI 

implementează proiectul ”Asigurarea unui management corespunzător în cadrul Parcului Natural MunŃii 
Maramureşului prin conservarea biodiversităŃii, monitorizare, vizitare, informare şi conştientizare - PM-PNMM”, 
SMIS-CSNR 43226.  
 
Durată proiect: Iulie 2013 - Decembrie 2015  
Valoare totală proiect: 5,376,229.23 Lei / 1,208,304.32 Euro, la curs BNR, 29 iunie 2012 =>> 1 Euro=4,4494 Ron  
 
Localizarea proiectului: (numele ariei protejate, codul sitului Natura 2000, regiunea de dezvoltare, UAT-uri) 

• Parcul Natural MunŃii Maramureşului,  
• ROSCI 0124 MunŃii Maramureşului şi ROSPA 0131 MunŃii Maramureşului,  
• Regiunea de dezvoltare Nord – Vest,  
• 11 UAT-uri: Vişeu de Sus, Vişeu de Jos, Leordina, Ruscova, Petrova, Bistra, Rona de Sus, Repedea, Moisei, 

Borşa, Poienile de Sub Munte 
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Obiectivul general: 
- Aplicarea managementului corespunzător în cadrul Parcului Natural MunŃii Maramureşului, atât în vederea 

creşterii gradului de conservare a biodiversităŃii, habitatelor şi speciilor de importanŃă comunitară / naŃională, 
cât şi pentru crearea cadrului necesar activităŃilor de vizitare, informare, conştientizare şi gestionare durabilă a 
resurselor naturale  

 
Obiective specifice:  

- O1: Creşterea nivelului de expertiză şi fundamentare necesar actualizării / revizuirii planului de management 
şi elaborării măsurilor de conservare pentru speciile şi habitatele de importanŃă comunitară / naŃională din aria 
naturală protejată 

- O2: ÎmbunătăŃirea infrastructurii de vizitare şi informare  
- O3: MenŃinerea sau îmbunătăŃirea stării de conservare prin implementarea protocoalelor de monitorizarea a 

habitatelor şi a speciilor de importanŃă comunitară / naŃională în scopul atingerii obiectivelor de conservare 
propuse 

- O4: Minimizarea impactului negativ al vizitatorilor şi comunităŃilor locale asupra biodiversităŃii 
- O5: Creşterea nivelului de informare şi conştientizare 
- O6: Întărirea capacităŃii instituŃionale de a gestiona aria naturală protejată 

 
4. Durata de furnizare / Perioada în care produsele trebuie livrate: 8 luni, durată încadrată în intervalul Mai 

2014 - Decembrie 2014 
 

5. Perioada de garanŃie: minim 24 de luni  
 

6. OperaŃiuni solicitate:  
• furnizarea de produse de tip mobilier şi accesorii, respectiv elemente care asigură diseminarea informaŃiilor, 

utilizează metodelor de interpretare şi soluŃii alternative de transmitere necesare amenajării Centrului de 
Vizitare PNMM 

• se va realiza dotarea cu mobilier şi accesorii pentru cele trei încăperi ale centrului de vizitare: mese, scaune, 
dulapuri, corpuri modulare, rame etc. 

• se va realiza dotarea cu elemente care asigură diseminarea informaŃiilor, utilizează metodelor de interpretare şi 
soluŃii alternative de transmitere precum:  

o obiecte expoziŃionale inspirate din biodiversitatea parcului şi care evidenŃiază valorile capitalului 
natural din aria naturală protejată:  

� diorame tematice  
� panouri de interior  
� zone de jocuri interactive   
� dispozitive informative pentru copii  

o obiecte decorative inspirate din biodiversitatea parcului (habitate şi specii) şi care evidenŃiază valorile 
capitalului natural din aria naturală protejată 

o machetă tridimensională PNMM existentă (150 cm lăŃime, 308 cm lungime, 30 cm înălŃime), care 
evidenŃiază valorile capitalului natural din aria naturală protejată, recondiŃionată, modernizată prin 
montarea / încastrarea acesteia în structura metalica de exterior cu alucobond (plexiglass securizat), 
suspendarea pe un perete vertical exterior şi iluminarea cu corpuri de iluminat arhitecturale şi care se 
va expune în exteriorul clădirii, pe faŃada Sediul Central PNMM  

• se va realiza instalarea şi punerea în funcŃiune a dotărilor în Centrul de vizitare  
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• se vor realiza toate activităŃile de design necesare, respectiv procesul de tipărire / imprimare dacă este cazul în 
vederea realizării dotărilor 

• se vor utiliza date şi informaŃii deŃinute de către APNMM sau produse în cadrul activităŃilor din proiect 
• se vor utiliza seturile de poze (fotografii) digitale realizate în cadrul activităŃilor din proiect 
• se va realiza inscripŃionarea / etichetarea dotărilor cu logo-ul şi sloganul POS Mediu, sigla UE, stema 

Guvernului României, logo-ul “Instrumente Structurale”, numele proiectului şi fraza “Proiect finanŃat în 
cadrul Programului Operational Sectorial Mediu” 

• se vor realiza produse de către furnizori / contractori de specialitate în colaborare cu personalul intern 
APNMM 

 
7. Produse solicitate: 
• produse de tip mobilier şi accesorii [Cod CPV: 39100000-3 (Mobilier), 39112000-0 (Scaune), 39120000-9 

(Mese, dulapuri, birouri şi biblioteci), 39298000-7 (Statuete, ornamente, rame pentru fotografii sau pentru 
tablouri şi pentru oglinzi)]:   
� 5 dulapuri multifuncŃionale, 110 cm lungime, 100 cm lăŃime, 75 cm înălŃime, cu suporŃi pentru montare 

diorame tematice în încăpere 1 
� 1 masă de birou pentru proiecŃii în încăpere 1 
� 1 scaun ergonomic pentru proiecŃii în încăpere 1 
� 1 masa de 320 cm lungime, 100 cm lăŃime, 75 cm înălŃime pentru încăpere 2 
� 12 scaune pentru încăpere 2 
� 1 complex de corpuri modulare (mobilier de tip recepŃie) pentru încăpere 3 
� 1 masă de birou pentru zona informare pentru încăpere 3 
� 1 scaun ergonomic pentru zona informare pentru încăpere 3 
� 1 dulap multifuncŃional (mobilier de tip stand / expunere) pentru încăpere 3  
� 18 rame de lemn + sticlă / plastic protecŃie, de mărimi diferite, atât orizontale, cât şi verticale pentru 

expunere material foto, hărŃi etc pentru cele 3 încăperi 
� 2 rame de plastic + sticlă /plastic protectie pentru expunere hărŃi, lăŃime maxim 200 cm 
� 1 rama de de plastic + sticlă /plastic protectie pentru expunere hărŃi, lăŃime maxim 400 cm 
� 3 scaune ergonomice pentru manager de proiect şi asistent MP 

 
• elemente care asigură diseminarea informaŃiilor, utilizează metodelor de interpretare şi soluŃii alternative de 

transmitere [Cod CPV: 39154000-6 (Echipament de expoziŃie), 30192170-3 (Panouri de afişare), 34999400-
0 (Machete), 39298000-7 (Statuete, ornamente, rame pentru fotografii sau pentru tablouri şi pentru 
oglinzi), 39298900-6 (Diverse articole decorative)]:  
� 3 diorame tematice (ViaŃa în ape, ViaŃa în păduri, ViaŃa în pajişti) 
� 4 panouri de interior (Floră, Faună, Habitate, Istorie şi tradiŃii), 240 cm lăŃime, 120 cm lungime 
� 2 zone de jocuri interactive şi dispozitive informative pentru copii 
� 1 grup de obiecte decorative inspirate din biodiversitatea parcului (habitate şi specii) şi care evidenŃiază 

valorile capitalului natural din aria naturală protejată 
� 1 machetă tridimensională PNMM existentă recondiŃionată şi modernizată, care evidenŃiază valorile 

capitalului natural din aria naturală protejată 
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8. CondiŃii tehnice generale / SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale 

 
• În cadrul Sediul Central PNMM (imobil existent) există trei încăperi vacante, dedicate Centrului de vizitare, 

finalizate la nivel de construcŃie, finisate la nivel de interior, respectiv extrem de slab amenjate şi dotate, care 
nu sunt suficient de amenajate şi dotate pentru primirea vizitatorilor 

 
• În cadrul Sediul Central PNMM există o machetă tridimensională PNMM, care trebuie recondiŃionată şi 

modernizată. Având în vedere valorile capitalului natural, pe care le evidenŃiază, se doreşte expunerea în 
exteriorul clădirii, pe faŃada Sediul Central PNMM, pentru a putea asigura acces vizitatorilor, nerestricŃionat 
de programul de lucru al APNMM 

 
Centrul de vizitare - mansardă încăpere 1 [suprafaŃă 67 mp] 
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Centrul de vizitare - mansardă încăpere 2 [suprafaŃă 27 mp] 
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Centrul de vizitare - parter încăpere 3 [suprafaŃă 40 mp] 
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Centru de vizitare - Machetă tridimensională de exterior [montată pe faŃada Sediului Central PNMM] 
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Amenăjările şi dotările, celor trei încăperi, vor fi corelate cu planurile şi necesităŃile de mai jos: 

Centrul de vizitare - mansardă încăpere 1 [suprafaŃă 67 mp] 

 
 

Centrul de vizitare - mansardă încăpere 2 [suprafaŃă 27 mp] 
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Centrul de vizitare - parter încăpere 3 [suprafaŃă 40 mp] 

 
 
Notă: referitor la specificaŃiile tehnice şi funcŃionale care indică o anumită origine, sursă, producŃie, un procedeu special, o 
marcă de fabrică sau de comerŃ, un brevet de invenŃie, o licentă de fabricaŃie; acestea au fost menŃionate doar pentru 
identificarea cu uşurin Ńă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a 
anumitor produse. Toate aceste specificaŃii au fost urmate de sintagma “echivalent” şi vor fi considerate având menŃiunea de 
“sau echivalent”. 
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a) dulapuri multifuncŃionale, 110 cm lungime, 100 cm lăŃime, 75 cm înălŃime, cu suporŃi pentru montare diorame 
tematice în încăpere 1 

CerinŃă SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale 
Categoria de utilizare  - mobilier pentru Centru de vizitare 
Culoare  - fag 
Dimensiuni (Lungime / ÎnălŃime / Adâncime)  - 1100 mm x 750 mm x 1000 mm  
Material  - pal de 18 mm furniruit cu furnir estetic de fag 

- furnir de tip fâşie îngustă din lemn masivde 0.5 mm din esenŃă de fag  
Structură  - reperele (laterale corp + polite interioare + foi de uşă + fund corp + spate 

corp) vor fi executate din pal furniruit cu furnir estetic de fag  
- foile de uşă vor fi bordurate cu lemn masiv din esenŃă de fag 
- ramele + soclu + şipcile de fixare pentru montarea dioramelor tematice 

vor fi executate din lemn masiv din esenŃă fag   
- uşile vor fi prevăzute cu balamale Blum cu amortizor sau echivalent 
- mănerele metalice de culoare crom lucios  

Alte cerinŃe Toate produsele şi elementele de mobilier trebuie să provină de la un producător 
comun (acelaşi producător), pentru a asigura acces la un sistem unitar de culori, 
materiale, tehnologii, măsuri, respectiv mărimi. 

 
b) masă de birou pentru proiecŃii în încăpere 1 

CerinŃă SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale 
Categoria de utilizare  - mobilier pentru Centru de vizitare 
Culoare  - fag 
Dimensiuni (Lungime / ÎnălŃime / Adâncime)  - 1400 mm x 780 mm x 700 mm  
Material  - pal de 25 mm furniruit cu furnir estetic de fag 

- furnir de tip fâşie îngustă din lemn masivde 0.5 mm din esenŃă de fag  
Structură  - placa (blatul de masă) şi lateralele vor fi executate din pal de 25 mm  

- acestea vor fi bordurate cu lemn masiv din esenŃă de fag şi furniruite cu 
furnir estetic de fag 

- legatura va fi executată din pal de 18 mm furniruit cu furnir estetic de fag  
Alte cerinŃe Toate produsele şi elementele de mobilier trebuie să provină de la un producător 

comun (acelaşi producător), pentru a asigura acces la un sistem unitar de culori, 
materiale, tehnologii, măsuri, respectiv mărimi. 
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c) masa de 320 cm lungime, 100 cm lăŃime, 75 cm înălŃime pentru încăpere 2  
CerinŃă SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale 

Categoria de utilizare  - mobilier pentru Centru de vizitare 
Culoare  - fag 
Dimensiuni (Lungime / ÎnălŃime / Adâncime)  - 3200 mm x 750 mm x 1000 mm  
Material  - pal de 16 mm furniruit cu furnir estetic de fag 

- furnir de tip fâşie îngustă din lemn masivde 0.5 mm din esenŃă de fag  
Structură  - blatul de masă şi picioarele vor fi executate din 2 pal-uri de 16 mm 

(grosimea totală a blatului şi a picioarelor ajungând la 34 mm)  
- acestea vor fi bordurate cu lemn masiv din esenŃă de fag şi furniruite cu 

furnir estetic de fag  
- legătura va fi executată din pal de 25 mm furniruit cu furnir estetic de fag  

Alte cerinŃe Toate produsele şi elementele de mobilier trebuie să provină de la un producător 
comun (acelaşi producător), pentru a asigura acces la un sistem unitar de culori, 
materiale, tehnologii, măsuri, respectiv mărimi. 

 
d) masă de birou pentru zona informare pentru încăpere 3 

CerinŃă SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale 
Categoria de utilizare  - mobilier pentru Centru de vizitare 
Culoare  - fag 
Dimensiuni (Lungime / ÎnălŃime / Adâncime)  - 1200 mm x 780 mm x 700 mm 
Material  - pal de 25 mm furniruit cu furnir estetic de fag 

- furnir de tip fâşie îngustă din lemn masivde 0.5 mm din esenŃă de fag  
Structură  - placa (blatul de masă) şi lateralele vor fi executate din pal de 25 mm  

- acestea vor fi bordurate cu lemn masiv din esenŃă de fag şi furniruite cu 
furnir estetic de fag 

- legatura va fi executată din pal de 18 mm furniruit cu furnir estetic de fag  
Alte cerinŃe Toate produsele şi elementele de mobilier trebuie să provină de la un producător 

comun (acelaşi producător), pentru a asigura acces la un sistem unitar de culori, 
materiale, tehnologii, măsuri, respectiv mărimi. 

 
e) complex de corpuri modulare (mobilier de tip recepŃie) pentru încăpere 3 

CerinŃă SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale 
Categoria de utilizare  - mobilier pentru Centru de vizitare 
Culoare  - fag 
Dimensiuni (Lungime / ÎnălŃime / Adâncime)  - 3700 mm x 1100 mm / 1300 mm x 300 mm / 600 mm  
Material  - pal de 25 mm furniruit cu furnir estetic de fag 

- furnir de tip fâşie îngustă din lemn masivde 0.5 mm din esenŃă de fag  
Structură  - reperele (tavan corp inferior + tavan tejghea + panouri faŃă + laterale + 

panouri susŃinere tejghea) vor fi executate din pal de 25mm  
- acestea vor fi bordurate cu lemn masiv din esenŃă de fag şi furniruite cu 

furnir estetic de fag   
Alte cerinŃe Toate produsele şi elementele de mobilier trebuie să provină de la un producător 

comun (acelaşi producător), pentru a asigura acces la un sistem unitar de culori, 
materiale, tehnologii, măsuri, respectiv mărimi. 
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f) dulap multifuncŃional (mobilier de tip stand / expunere) pentru încăpere 3  
CerinŃă SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale 

Categoria de utilizare  - mobilier pentru Centru de vizitare 
Culoare  - fag 
Dimensiuni (Lungime / ÎnălŃime / Adâncime)  - 1800 mm x 2100 mm x 400 mm  
Material  - pal de 25 mm furniruit cu furnir estetic de fag 

- furnir de tip fâşie îngustă din lemn masivde 0.5 mm din esenŃă de fag  
Structură  - tavanul corpului va fi executat din pal de 25 mm bordurat cu lemn masiv 

din esenŃă fag şi furniruit cu furnir estetic de fag   
- poliŃele vizibile vor fi executate din pal de 25 mm furniruit cu furnir 

estetic de fag   
- foile de uŃă + laterale corp + poliŃe interioare + despărŃitorul vertical + 

fundul corpului vor fi executate din pal de 18 mm furniruit cu furnir 
estetic de fag   

- spatele corpului va fi executat din pal de 6 mm furniruit cu furnir estetic 
de fag   

- foile de uŃă vor fi bordurate cu lemn masiv din esenŃă de fag  
- soclul va fi executat din lemn masiv din esenŃă de fag   
- uşile vor fi prevăzute cu balamale Blum cu amortizor sau echivalent 
- mănerele metalice de culoare crom lucios  

Alte cerinŃe Toate produsele şi elementele de mobilier trebuie să provină de la un producător 
comun (acelaşi producător), pentru a asigura acces la un sistem unitar de culori, 
materiale, tehnologii, măsuri, respectiv mărimi. 

 
g) scaune pentru încăpere 2 

CerinŃă SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale 
Categoria de utilizare  - mobilier pentru Centru de vizitare 
Culoare  - fag 
Dimensiuni (Lungime / ÎnălŃime / Adâncime)  - 950 mm x 470 mm x 422 mm 

- picior 30 mm  
Material  - lemn masiv, respectiv material textil   
Structură  - schelet de lemn  

- faŃa şezut va fi executate din material textil  
- spătar înalt  
- fără braŃe  

Alte cerinŃe Toate produsele şi elementele de mobilier trebuie să provină de la un producător 
comun (acelaşi producător), pentru a asigura acces la un sistem unitar de culori, 
materiale, tehnologii, măsuri, respectiv mărimi. 
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h) scaune ergonomice pentru încăpere 1, încăpere 3, respectiv UIP 
CerinŃă SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale 

Categoria de utilizare  - mobilier pentru Centru de vizitare 
Culoare  - gri îmchis 
Dimensiuni (Lungime / ÎnălŃime / Adâncime)   
Material  - textil pentru părŃile de contact, respectiv plastic  
Structură  - schelet metalic cu mecanism de reglare a înălŃimii, respectiv a spatarului  

- faŃa şezut si spatarul vor fi executate din material textil  
- dispozitiv de rotire  
- spătar înalt  
- fără braŃe  

Alte cerinŃe  
 

i) rame de lemn + sticlă / plastic protecŃie, de mărimi diferite, atât orizontale, cât şi verticale pentru expunere 
material foto, hărŃi etc pentru cele 3 încăperi 

CerinŃă SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale 
Categoria de utilizare  - accesorii pentru Centru de vizitare 
Culoare  - fag 
Dimensiuni (Lungime / ÎnălŃime / Adâncime)  - 1000 mm x 700 mm x 25 mm  
Material  - lemn masiv din esenŃă de fag de 25 mm  

- placaj de 4 mm 
- sticlă de 4 mm 

Structură  - ramele vor fi executate din lemn masiv din esenŃă de fag cu grosimea de 
25 mm  

- panoul spate va fi executat din placaj de 4 mm  
- sticla transparenta (Float sau echivalent) cu grosimea de 4 mm  

Alte cerinŃe Toate produsele şi elementele de mobilier trebuie să provină de la un producător 
comun (acelaşi producător), pentru a asigura acces la un sistem unitar de culori, 
materiale, tehnologii, măsuri, respectiv mărimi. 

 
j) rame de plastic + sticlă /plastic protectie pentru expunere hărŃi, lăŃime maxim 200 cm 

CerinŃă SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale 
Categoria de utilizare  - accesorii pentru Centru de vizitare 
Culoare  - alb 
Dimensiuni (Lungime / ÎnălŃime / Adâncime)  - lăŃime maxim 200 cm 
Material  - plastic 

- plastic protecŃie pentru expunere hărŃi 
- carton  

Structură  - ramele vor fi executate din plastic, cu o lăŃime maxim 200 cm şi o 
înălŃime în funcŃie de formatul hărŃii care urmează să fie expusă 

- panoul spate va fi executat din carton  
- plastic protecŃie  

Alte cerinŃe  
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k) ramă de de plastic + sticlă /plastic protectie pentru expunere hărŃi, lăŃime maxim 400 cm 
CerinŃă SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale 

Categoria de utilizare  - accesorii pentru Centru de vizitare 
Culoare  - alb 
Dimensiuni (Lungime / ÎnălŃime / Adâncime)  - lăŃime maxim 400 cm 
Material  - plastic 

- plastic protecŃie pentru expunere hărŃi 
- carton  

Structură  - ramele vor fi executate din plastic, cu o lăŃime maxim 200 cm şi o 
înălŃime în funcŃie de formatul hărŃii care urmează să fie expusă 

- panoul spate va fi executat din carton  
- plastic protecŃie  

Alte cerinŃe  
 

l) diorame tematice (ViaŃa în ape, ViaŃa în păduri, ViaŃa în pajişti) 
CerinŃă SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale 

Categoria de utilizare  - amenajare expoziŃională pentru Centru de vizitare 
Culoare  - fag 
Dimensiuni (Lungime / ÎnălŃime / Adâncime)  - spaŃiu propriu zis de expunere cu ramă inclusiv: 110 cm lungime, 100 cm 

lăŃime, minim 95 cm înălŃime 
- se montează peste dulapurile multifuncŃionale de 110 cm lungime, 

100 cm lăŃime, 75 cm înălŃime  
Material  - geam sau plexiglass 

- ramă din lemn (pal furniruit cu furnir estetic de fag)  
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Structură  Pentru tema ViaŃa în păduri: 
- ramă din lemn (pal furniruit cu furnir estetic de fag) 
- spoturi luminoase 
- geam sau plexiglass 
- elemente de butaforie: frunze, ferigi, ciuperci 
- elemente adiŃionale: frunzar, crengi, muşchi,  etc. 
- material expozitional naturalizat: specii de insecte, păsări, mamifere 

caracteristice 
- mulaje: amfibieni, reptile 
- panou explicativ al dioramei 

Pentru tema ViaŃa în pajişti: 
- ramă din lemn (pal furniruit cu furnir estetic de fag) 
- spoturi luminoase 
- geam sau plexiglass 
- elemente de butaforie: specii de plante caracteristice ecosistemului  
- material expoziŃional naturalizat: specii de insecte, specii de păsări 

caracteristice 
- mulaje: ciuperci 
- panou explicativ al dioramei 

Pentru tema ViaŃa în ape: 
- ramă din lemn (pal furniruit cu furnir estetic de fag) 
- spoturi luminoase 
- geam sau plexiglass 
- elemente de butaforie: plante caracteristice zonelor umede 
- elemente adiŃionale: nisip, pietriş, etc 
- material expoziŃional naturalizat: specii de peşti, păsări caracteristice 
- mulaje: amfibieni, reptile 
- panou explicativ al dioramei  

Alte cerinŃe Toate produsele şi elementele de amenajare expoziŃională trebuie să provină de la 
un producător comun (acelaşi producător), pentru a asigura acces la un sistem 
unitar de culori, materiale, tehnologii, măsuri, respectiv mărimi. 
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m) panouri de interior (Floră, Faună, Habitate, Istorie şi tradiŃii), 240 cm lăŃime, 120 cm lungime 
CerinŃă SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale 

Categoria de utilizare  - amenajare expoziŃională pentru Centru de vizitare 
Culoare  - fag 
Dimensiuni (Lungime / ÎnălŃime / Adâncime)  - 240 cm lăŃime, 120 cm lungime 
Material  - poliplan autocolant 

- ramă din lemn (pal 16 mm)  
Structură  Pentru tema Floră: 

- set de panouri mici de tip colaj 
- rame din lemn (pal 16 mm) 
- poliplan autocolant 
- prelucrare grafică 
- montare pe pedete vertical 

Pentru tema Faună: 
- set de panouri mici de tip colaj 
- rame din lemn (pal 16 mm) 
- poliplan autocolant 
- prelucrare grafică 
- montare pe pedete vertical 

Pentru tema Habitate: 
- set de panouri mici de tip colaj 
- rame din lemn (pal 16 mm) 
- poliplan autocolant 
- prelucrare grafică 
- montare pe pedete vertical 

Pentru tema Istorie şi tradiŃii: 
- set de panouri mici de tip colaj 
- rame din lemn (pal 16 mm) 
- poliplan autocolant 
- prelucrare grafică 
- montare pe pedete vertical    

Alte cerinŃe Toate produsele şi elementele de amenajare expoziŃională trebuie să provină de la 
un producător comun (acelaşi producător), pentru a asigura acces la un sistem 
unitar de culori, materiale, tehnologii, măsuri, respectiv mărimi. 
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n) zone de jocuri interactive şi dispozitive informative pentru copii 
CerinŃă SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale 

Categoria de utilizare  - amenajare expoziŃională pentru Centru de vizitare 
Culoare  -  
Dimensiuni (Lungime / ÎnălŃime / Adâncime)  -  
Material  - poliplan autocolant 

- ramă din lemn (pal 16 mm)  
Structură  Pentru tema - Joc interactiv tip puzzle – Ecosistemul acvatic Şi animale 

caracteristice: 
- prelucrare grafică a imaginii de pe puzzle / poliplan autocolant 
- elemente de puzzle din pal 16 mm (specii de animale caracteristice 

ecosistemului acvatic)  
Pentru tema - Joc interactiv tip “Piramida trofică” 

- suport / schelet din pal 16 mm 
- prelucrare grafică / poliplan autocolant 

Pentru tema - Modul interactiv – “Atinge şi descoperă” 
- modul din lemn masiv  
- etichete explicative  
- materiale de identificat sub forma unor obiecte naturale întâlnite în 

pădure   
Alte cerinŃe Toate produsele şi elementele de amenajare expoziŃională trebuie să provină de la 

un producător comun (acelaşi producător), pentru a asigura acces la un sistem 
unitar de culori, materiale, tehnologii, măsuri, respectiv mărimi. 

 
o) grup de obiecte decorative inspirate din biodiversitatea parcului (habitate şi specii) şi care evidenŃiază valorile 

capitalului natural din aria naturală protejată 
CerinŃă SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale 

Categoria de utilizare  - amenajare expoziŃională pentru Centru de vizitare 
Culoare  - inspirate din biodiversitatea parcului (habitate şi specii) şi care 

evidenŃiază valorile capitalului natural din aria naturală protejată 
Dimensiuni (Lungime / ÎnălŃime / Adâncime)  -  
Materiale  - care promovează utilizarea durabilă a resurselor naturale, cu precădere 

ecologice şi care încearcă să exprime reducerea impactului asupra 
mediului natural 

Structură  - aferentă obiectelor decorative şi/sau de natură expoziŃională  
Alte cerinŃe  

 
p) machetă tridimensională PNMM existentă recondiŃionată şi modernizată, care evidenŃiază valorile capitalului 

natural din aria naturală protejată 
o se va recondiŃiona şi moderniza machetă tridimensională PNMM existentă (150 cm lăŃime, 308 cm 

lungime, 30 cm înălŃime) prin montarea / încastrarea acesteia în structura metalica de exterior cu 
alucobond (plexiglass securizat)  

o se va suspenda pe un perete vertical exterior şi ilumina cu corpuri de iluminat arhitecturale  
o se va expune în exteriorul clădirii, pe faŃada Sediul Central PNMM 
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9. CondiŃii privind situa Ńia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinŃele referitoare la înscrierea 

în registrul comerŃului sau al profesiei 
• Se vor anexa la ofertă, obligatoriu, urmatoarele documente: 

o original, sau copie legalizată, sau copie lizibilă însoŃită de menŃiunea „conform cu originalul” semnată 
de către reprezentantul legal a unui Certificat de atestare fiscală (datorii la bugetul consolidat general) 
din care să reiasă obligaŃiile exigibile în luna anterioară celei care se depun ofertele - formulare-tip 
eliberate de autorităŃile competente din Ńara în care ofertantul este rezident 

o original, sau copie legalizată, sau copie lizibilă însoŃită de menŃiunea „conform cu originalul” semnată 
de către reprezentantul legal a unui Certificat de taxe şi impozite locale (datorii la bugetele locale) din 
care să reiasă obligaŃiile exigibile în luna anterioară celei care se depun ofertele - formulare-tip 
eliberate de autorităŃile competente din  Ńara în care ofertantul este rezident 

o original, sau copie legalizată, sau copie lizibilă însoŃită de menŃiunea „conform cu originalul” semnată 
de către reprezentantul legal, a unor documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori 
apartenenŃă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din Ńara în care 
ofertantul este resident 

 
10. CondiŃii privind capacitatea economică şi financiară (informaŃii privind cifra de afaceri) 
• Se vor anexa la ofertă, obligatoriu, urmatoarele documente: 

o copie după situaŃiile financiare pentru anii 2010, 2011 şi 2012 vizate şi înregistrate de organele 
competente, bilanŃuri auditate şi/sau, după caz, rapoarte de audit 

 
11. CondiŃii privind capacitatea tehnică şi/sau profesională a furnizorului/ofertantului 
• Se vor anexa la ofertă, obligatoriu, urmatoarele documente: 

o copie lizibilă însoŃită de menŃiunea „conform cu originalul” semnată de către reprezentantul legal după 
cel puŃin un contract de prestare servicii şi/sau furnizare produse de natura si complexitatea 
contractului ce urmeaza a fi atribuit 

o la fiecare contract de experienŃă similară, se va anexa obligatoriu, copie lizibilă însoŃită de menŃiunea 
„conform cu originalul” semnată de către reprezentantul legal după recomandare / document 
constatatoar din partea beneficiarului, cu privire la modul de desfasurare a contractului  

 
• Minim 1 expert pentru amenajarea expoziŃională din cadrul Centrului de vizitare 

 
• Fiecare expert trebuie să fie absolvent de studii superioare (Biologie / Ecologie / ŞtiinŃa şi ingineria mediului) 
• Fiecare expert trebuie să deŃină experienŃă generală de minim 5 ani 

 
• Se vor anexa la ofertă, obligatoriu, urmatoarele documente pentru fiecare expert în parte: 

o CV + diploma de licenta + cursuri de specialitate 
o declaratie privind disponibilitatea 
o recomandare de la beneficiari, care să menŃioneze experienŃa deŃinută 

 



  
 

 
 

Proiect Co-FinanŃat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
22/30 

 

REGIA NAłIONAL Ă A PĂDURILOR – ROMSILVA 
AdministraŃia Parcului Natural MunŃii MaramureşuluiAdministraŃia Parcului Natural MunŃii MaramureşuluiAdministraŃia Parcului Natural MunŃii MaramureşuluiAdministraŃia Parcului Natural MunŃii Maramureşului    

435700 Vişeu de Sus,  str. 22 Decembrie nr. 20 
Telefon: +40-262-352.216, Fax: +40-262-352.217 

e-mail: parc@muntiimaramuresului.ro;   www.muntiimaramuresului.ro 

 
12. CondiŃii de ofertare generale  
• Oferta va conŃine toate componentele şi accesoriile tuturor produselor solicitate, acolo unde este cazul. 
• Oferta va conŃine în preŃul său toate cheltuielile legate de transport, depozitare, instalare şi punere în 

funcŃiune, service în garanŃie, acolo unde este cazul. 
• Până la realizarea recepŃiei cantitative şi calitative toate produsele sunt în sarcina furnizorului, acesta trebuie 

să asigure condiŃii optime de depozitare, respectiv manipulare şi transport.  
• Prin oferta transmisă trebuie să se garanteze următoarele:  

a. produsele sunt noi  
b. produsele nu au fost folosite  
c. produsele nu sunt din game/colecŃii/producŃii “end-of-line (EOL)”  

 

 Descriere servicii şi / sau produse UnităŃi PreŃ unitar 
RON 

fără TVA 

PreŃ total 
RON 

fără TVA 

TVA 
RON 

PreŃ total 
RON 

TVA inclus 
Elemente de mobilier şi accesorii 

1 dulapuri multifuncŃionale, 110 cm lungime, 100 cm 
lăŃime, 75 cm înălŃime, cu suporŃi pentru montare 
diorame tematice în încăpere 1 

5 500,00 2.500,00 600.00 3,100.00 

2 masă de birou pentru proiecŃii în încăpere 1 1 700,00 700,00 168.00 868.00 
3 scaun ergonomic pentru proiecŃii în încăpere 1 1 700,00 700,00 168.00 868.00 
4 masa de 320 cm lungime, 100 cm lăŃime, 75 cm înălŃime 

pentru încăpere 2 
1 1.500,00 1.500,00 360.00 1,860.00 

5 scaune pentru încăpere 2 12 350,00 4.200,00 1,008.00 5,208.00 
6 complex de corpuri modulare (mobilier de tip recepŃie) 

pentru încăpere 3 
1 5.000,00 5.000,00 1,200.00 6,200.00 

7 masă de birou pentru zona informare pentru încăpere 3 1 1.000,00 1.000,00 240.00 1,240.00 
8 scaun ergonomic pentru zona informare pentru încăpere 

3 
1 700,00 700,00 168.00 868.00 

9 dulap multifuncŃional (mobilier de tip stand / expunere) 
pentru încăpere 3  

1 1.000,00 1.000,00 240.00 1,240.00 

10 rame de lemn + sticlă / plastic protecŃie, de mărimi 
diferite, atât orizontale, cât şi verticale pentru expunere 
material foto, hărŃi etc pentru cele 3 încăperi 

18 100,00 1.800,00 432.00 2,232.00 

11 rame de plastic + sticlă /plastic protectie pentru expunere 
hărŃi, lăŃime maxim 200 cm 

2 300,00 600,00 144.00 744.00 

12 rama de de plastic + sticlă /plastic protectie pentru 
expunere hărŃi, lăŃime maxim 400 cm 

1 300,00 300,00 72.00 372.00 

13 scaune ergonomice pentru manager de proiect şi asistent 
MP 

3 600,00 1.800.00 432.00 2,232.00 

Elemente care asigură diseminarea informaŃiilor, utilizează metodelor de interpretare şi soluŃii alternative de transmitere 
1 diorame tematice (ViaŃa in ape) 1 17,000.00 17,000.00 4,080.00 21,080.00 
2 diorame tematice (Viata in paduri) 1 22,000.00 22,000.00 5,280.00 27,280.00 
3 diorame tematice (Viata in pajisti) 1 17,000.00 17,000.00 4,080.00 21,080.00 
4 panouri de interior (Flora, Fauna, Habitate, Istorie şi 

traditii), 240 cm latime, 120 cm lungime  
4 1,500.00 6,000.00 1,440.00 7,440.00 
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5 zone de jocuri interactive şi dispozitive informative 
pentru copii  

2 5,000.00 10,000.00 2,400.00 12,400.00 

6 grup de obiecte decorative inspirate din biodiversitatea 
parcului (habitate şi specii) şi care evidenŃiază valorile 
capitalului natural din aria naturală protejată 

1 23,000.00 23,000.00 5,520.00 28,520.00 

7 machetă tridimensională PNMM existentă recondiŃionată 
şi modernizată (150 cm latime, 308 cm lungime, 30 cm 
inaltime), servicii de montare / incastrare in structura 
metalica de exterior, cu 14 mp alucobond (plexiglass 
securizat) de exterior, 1 sistem de suporti pentru montare 
perete vertical, 2 corpuri de iluminat externe 
arhitecturale 

1 7,360.00 7,360.00 1,766.40 9,126.40 

 TOTAL 124,160.00 153,958.40 

 
13.  PREZENTAREA OFERTEI 
• Modul de prezentare a propunerii tehnice 

o ofertantul are obligaŃia de a face dovada conformităŃii propunerii tehnice cu cerinŃele prevăzute în 
Caietul de Sarcini 

o propunerea tehnică va fi redactată conform cerinŃelor din Caietul de sarcini 
o ofertanŃii au obligaŃia de a face dovada conformităŃii serviciilor cu cerinŃele prevăzute în Caietul de 

Sarcini  
o în acest scop propunerea tehnică va conŃine, un comentariu articol cu articol al specificaŃiilor tehnice 

conŃinute în Caietul de Sarcini, prin care să se demonstreze corespondenŃa propunerii tehnice cu 
specificaŃiile respective 

o ofertanŃii mai trebuie să prezinte un program de lucru cu scurtă descriere a activităŃilor principale 
indicând ordinea şi programarea în timp, respectiv graficul de timp prevăzut pentru îndeplinirea 
activităŃilor şi sarcinilor respective  

o ofertanŃii au obligaŃia de a respecta regulile obligatorii referitoare la condiŃiile de muncă şi de protecŃie 
a muncii, care sunt in vigoare la nivel naŃional. InstituŃiile competente de la care operatorii economici 
pot obŃine informaŃii detaliate privind reglementările legale în vigoare sunt Inspectoratele Teritoriale 
de Muncă.  

a. ofertanŃii au obligaŃia de a da o DeclaraŃie pe propria răspundere în care vor indica faptul că la 
elaborarea ofertei au Ńinut cont de obligaŃiile referitoare la condiŃiile de muncă şi protecŃia muncii 

b. ofertanŃii au obligaŃia de a da o DeclaraŃie pe propria răspundere în care vor indica neîncadrarea în 
situaŃiile prevăzute la art. 69^1 din OUG 34 / 2006, respectiv ne-relaŃionare de natură comercială, cu 
persoanele ce deŃin funcŃii de decizie în cadrul autorităŃii contractante 

 Numele şi prenumele persoanei cu funcŃie de decizie 
din cadrul autorit ăŃii contractante 

FuncŃia pe care o deŃine în cadrul autorităŃii 
contractante persoana cu funcŃie de decizie 

1 Cătălina Maria Bogdan Director Parc 
2 Alin Sebastian Bîrda Contabil Şef 
3 Raluca Maria Barbur Responsabil achiziŃii publice 
4 Gabriel Gheorghe Covâză Şef pază 
5 Cristina Pop Specialist IT/GIS 
6 Horia Grosu Responsabil ComunităŃi şi Conştientizare 
7 Tiprean PoduŃ Jurist DirecŃia Silvică Maramureş  
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• Modul de prezentare a propunerii financiare 
o Ofertantul trebuie să prezinte un formular de ofertă, care reprezintă elementul principal al propunerii 

financiare şi care cuprinde preŃul total al serviciilor descrise în Propunerea tehnică în conformitate cu 
Caietul de sarcini 

o Se vor evidenŃia nr. de unităŃi, preŃ unitar RON fără TVA, total RON fără TVA, valoare TVA, total 
RON inclusiv TVA 

 
• Modul de prezentare a ofertei 

o Numărul de exemplare în original: unul (1) 
o Numărul de exemplare în copie: unul (1) 
o Oferta va fi semnată de reprezentantul legal. În cazul în care oferta va fi semnată de o altă persoană, se 

va prezenta Împuternicire de semnatură, pentru semnatarul ofertei.  
o Ofertantul va prezenta câte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoŃesc în original şi o 

copie, introduse în plicuri interioare marcate corespunzător cu “ORIGINAL”  şi respectiv “COPIE”  
şi cu denumirea şi adresa ofertantului  

o Plicurile interioare vor fi introduse într-un plic exterior marcat cu menŃiunea: Ref: achiziŃie produse 
de tip mobilier şi accesorii, respectiv elemente care asigură diseminarea informaŃiilor, utilizează 
metodelor de interpretare şi soluŃii alternative de transmitere necesare amenajării Centrului de 
Vizitare PNMM în cadrul proiectului ”Asigurarea unu i management corespunzător în cadrul 
Parcului Natural Mun Ńii Maramure şului prin conservarea biodiversităŃii, monitorizare, 
vizitare, informare şi conştientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR 43226 + InscripŃia “A NU SE 
DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA” + Denumirea şi adresa autorităŃii contractante + Denumirea şi 
adresa ofertantului  

o Plicurile interioare (un original şi o copie) vor conŃine, la rândul lor, după cum urmează: 
i. Documente de calificare 

ii. Ofertă tehnică 
iii.  Ofertă financiară 

o Oferta va fi redactată cu cerneală neradiabilă şi va fi semnată de către persoana autorizată   
o OfertanŃii au obligaŃia de a numerota, semna şi ştampila fiecare pagină a ofertei (atât originalul 

cât şi copia) precum şi de a anexa un OPIS al documentelor prezentate  
o Oferta va fi depusă împreună cu:  

i. Scrisoare de înaintare  
ii. Împuternicire scrisă din partea ofertantului pentru persoanele desemnate să participe la 

activitatea de deschidere a ofertelor (dacă este cazul)  
o Notă: cele două documente enumerate anterior trebuie să fie accesibile Comisiei de evaluare fără a fi  

nevoie să se deschidă plicul exterior ce conŃine oferta în original şi copia    
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MODEL Contract de furnizare 
nr.______________data_______________ 

 
În temeiul: 

• OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare  

• HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziŃie publică din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii  

• aprobării Notei Justificative privind alegerea procedurii de atribuire a contractului de furnizare produse 
consumabile pentru birou (birotică, papetărie, cartuşe) în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management 
corespunzător în cadrul Parcului Natural Mun Ńii Maramure şului prin conservarea biodiversităŃii, monitorizare, 
vizitare, informare şi conştientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR 43226 

• Raportului de atribuire a contractului  
 
s-a semnat prezentul contract de furnizare produse. 
 
Păr Ńi contractante: 
 

între 
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRA łIAPARCULUI NATURAL MUN łII MARAMURE ŞULUI , cu sediul în Vişeu de 
Sus, str. 22 Decembrie nr. 20, cod 435700, judeŃul Maramureş, telefon: +40-262-352.216, fax: +40-262-352.217, e-mail: 
parc@muntiimaramuresului.ro, website: www.muntiimaramuresului.ro, număr de înmatriculare J24 / 639 / 2009, cod fiscal RO 
25743884, cont bancar RO70TREZ441509801X004823 sau RO70TREZ441509803X004822, deschis la TREZORERIA VISEU 
DE SUS, reprezentată prin Cătălina Maria Bogdan, Director parc, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 
şi  
 

_____________________________________________________________, cu sediul în _______________, str. 
______________________________________________, judeŃul _______________________________, telefon 
________________, număr de înmatriculare ___________________, cod fiscal ________________, cont bancar 
_____________________________, deschis la _____________________ - Unitatea _________, reprezentată prin 
_________________________________, în calitate de prestator/furnizor , pe de altă parte. 
 
2. DefiniŃii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaŃi astfel: 
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi furnizor - părŃile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preŃul contractului - preŃul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi 
corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care 
furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităŃile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, 
asigurarea, instalarea, punerea în funcŃiune, asistenŃa tehnică în perioada de garanŃie şi orice alte asemenea obligaŃii care revin 
furnizorului prin contract; 
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, 
prelucrare sau asamblare majoră şi esenŃială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin 
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caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă 
de naŃionalitatea furnizorului; 
g. destinaŃie finală - locul unde furnizorul are obligaŃia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaŃi conform INCOTERMS 2000 – Camera InternaŃională de ComerŃ (CIC); 
i. forŃa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se 
află în afără controlului oricărei părŃi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, 
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluŃii, incendii, inundaŃii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricŃii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunŃiativă. Nu este 
considerat forŃă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaŃiilor uneia din părŃi; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
(se adaugă orice alŃi termeni pe care părŃile înŃeleg să îi definească pentru contract, dacă este cazul) 
 
3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu excepŃia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi 
vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 

 
Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul şi preŃul contractului 

4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze şi, după caz, să instaleze şi să întreŃină .................................. 
................................................................................................. (denumirea produselor şi cantităŃile), în perioada/perioadele 
convenite şi în conformitate cu obligaŃiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preŃul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare 
............................................................................................................................. (denumirea). 
4.3 - PreŃul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preŃul produselor livrate şi al serviciilor accesorii prestate, 
plătibil furnizorului de către achizitor conform perioadelor de timp stabilite, este de ......................... lei /euro, din care 
T.V.A. ............................ lei. 

 
5. Durata contractului 

5.1 - Durata prezentului contract este de ...................….. luni, adică de la............................................ până la 
………....................................... 

  
6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puŃin): 
a) caietul de sarcini; 
b) propunerea financiară; 
c) propunerea tehnică, dacă este cazul ; 
d) graficul de îndeplinire a contractului, dacă este cazul; 
e) graficul de plăŃi, dacă este cazul; 
f) garanŃia de bună execuŃie, dacă este cazul; 
g) angajamentul ferm de susŃinere din partea unui terŃ, dacă este cazul. 

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părŃile înŃeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a contractului) 
 
7. ObligaŃiile principale ale furnizorului 

7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziŃia achizitorului, şi după caz, să instaleze, produsele definite în 
prezentul contract. 
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanŃele prezentate în propunerea sa.  
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute în conformitate cu propunerea sa. 
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7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaŃii şi acŃiuni în justiŃie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, 
mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaŃiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu 
produsele achiziŃionate, şi 
ii)   daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepŃia situaŃiei în care o astfel de încălcare 
rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
 

8. ObligaŃiile principale ale achizitorului 
8.1 - Achizitorul se obligă să achiziŃioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preŃul convenit în prezentul contract. 
8.2 - Achizitorul se obligă să recepŃioneze produsele în termenul convenit. 
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preŃul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea facturii de 
către acesta. PlăŃile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 

(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, dupa caz, graficul de plată, dacă este cazul) 
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ........ zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul 
are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaŃiile, furnizorul va relua livrarea 
produselor în cel mai scurt timp posibil. 

(se va indica un termen cert) 
 
9. SancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor  

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaŃiile asumate, atunci achizitorul are 
dreptul de a deduce din preŃul contractului, ca penalităŃi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală ......... din preŃul 
contractului. 

(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaŃiilor)   
9.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaŃiile în termen de ....... de zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci acestuia îi revine obligaŃia de a plăti, ca penalităŃi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală .......... din plata 
neefectuată. 

(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevazută pentru clauza 9.1, pentru fiecare zi/saptămână de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaŃiilor)  

9.3 - Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părŃi, în mod culpabil, dă dreptul părŃii 
lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunŃa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără 
nici o compensaŃie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiŃia ca această denunŃare să nu prejudicieze sau să afecteze 
dreptul la acŃiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunŃării unilaterale a contractului. 

 
Clauze specifice 
 
10. GaranŃia de bună execuŃie a contractului 

10.1 - Nu este necesar a fi constituită. 
 
11. RecepŃie, inspecŃii şi teste 

11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea 
lor cu specificaŃiile din anexa/anexele la contract. 
11.2 - (1) InspecŃiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiŃiile de trecere a recepŃiei provizorii şi a 
recepŃiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.  
(2) Achizitorul are obligaŃia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanŃilor săi împuterniciŃi pentru 
efectuarea recepŃiei, testelor şi inspecŃiilor. 
11.3 - InspecŃiile şi testele din cadrul recepŃiei provizorii şi recepŃiei finale (calitative) se vor face la destinaŃia finală a 
produselor.  

(se precizează destinaŃia finală a produselor, dacă este cazul)  
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11.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaŃiilor, achizitorul are dreptul să îl 
respingă, iar furnizorul fără a modifica preŃul contractului are obligaŃia: 

a) de a înlocui produsele refuzate; sau 
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaŃiilor lor tehnice. 

11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită 
faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, 
anterior livrării acestora la destinaŃia finală. 
11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaŃia asumării garanŃiilor sau altor obligaŃii 
prevăzute în contract.  

 
12. Ambalare şi marcare 

12.1 - (1) Furnizorul are obligaŃia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faŃă, fără limitare, la manipularea dură 
din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaŃiile care ar putea să apară 
în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaŃia finală. 
(2) În cazul ambalării greutăŃilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanŃa mare 
până la destinaŃia finală a produselor şi absenŃa facilităŃilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit. 
12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaŃia din interiorul sau din afără pachetelor vor respecta strict cerinŃele ce vor fi 
special prevăzute în contract, inclusiv cerinŃele suplimentare.  

(se precizează aceste cerinŃe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucŃiuni ulterioare cerute de către achizitor, dacă este 
cazul) 

12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecŃiei coletelor (paleŃi de 
lemn, foi de protecŃie etc.) rămân în proprietatea achizitorului. 

 
13. Livrarea şi documentele care însoŃesc produsele 

13.1 - Furnizorul are obligaŃia de a livra produsele la destinaŃia finală indicată de achizitor, respectând: 
a) datele din graficul de livrare şi 
b) termenul comercial stabilit.  

13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaŃia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât şi, după caz, 
societăŃii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi 
locul de descărcare. 
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoŃesc produsele. 

(se precizează documentele care vor însoŃi produsele, dacă este cazul) 
13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parŃial sau total se face după instalare şi după 
recepŃie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru 
livrare. 
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepŃie 
produselor.  

 
14.. Asigurări  

14.1 - Furnizorul are obligaŃia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării 
neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcŃie de termenul comercial de livrare convenit.  

(se precizează termenul comercial de livrare, dacă este cazul) 
 
15. Servicii  

15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaŃia de a presta şi serviciile accesorii furnizării 
produselor, fără a modifica preŃul contractului. 
15.2.- Furnizorul are obligaŃia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiŃia ca aceste servicii să 
nu elibereze furnizorul de nicio obligaŃie de garanŃie asumată prin contract. 

(se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor accesorii, dacă este cazul) 
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16. Perioada de garanŃie acordată produselor 
16.1 - Furnizorul are obligaŃia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, 
furnizorul are obligaŃia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a 
proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepŃia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de 
către achizitor) sau oricărei alte acŃiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcŃiona la parametrii solicitaŃi, în 
condiŃii normale de funcŃionare. 
16.2 - (1) Perioada de garanŃie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea sa.  

(se precizează perioada de garanŃie acordată produselor, dacă este cazul) 
(2) Perioada de garanŃie a produselor începe cu data recepŃiei efectuate după livrarea şi instalarea acestora la destinaŃia 
finală. 
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaŃie ce apare în 
conformitate cu această garanŃie. 
16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaŃia de a remedia defecŃiunea sau de a înlocui produsul în 
perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanŃie, le 
înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanŃie care decurge de la data înlocuirii produsului.  

(se precizează perioada de remediere a defecŃiunilor sau de înlocuire a produsului, dacă este cazul) 
16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinŃat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are 
dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte 
drepturi pe care achizitorul le poate avea faŃă de furnizor prin contract. 

 
17. Ajustarea preŃului contractului1 

17.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăŃile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
17.2 - PreŃul contractului se ajustează utilizând formula convenită. 

(se precizează formula de ajustare, dacă este cazul) 
 
18. SubcontractanŃi2 

18.1 - Furnizorul are obligaŃia, în cazul în care subcontractează părŃi din contract, de a încheia contracte cu 
subcontractanŃii desemnaŃi, în aceleaşi condiŃii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
18.2 - (1) Furnizorul are obligaŃia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanŃii 
desemnaŃi. 
(2) Lista subcontractanŃilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în 
anexe la contract. 
18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faŃă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faŃă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract. 
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanŃilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din 
contract. 
18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. 
Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va determina schimbarea preŃului contractului. 

 
19. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

19.1 - Furnizorul are obligaŃia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare. 
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, 
atunci acesta are obligaŃia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în 
graficul de livrare se va face cu acordul părŃilor, prin act adiŃional. 

                                                
1Clauza se utilzează numai în cazul în care preŃul contractului nu este ferm 
2 În cazul contractelor care presupun şi servicii accesorii furnizării 
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19.3 - În afără cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în 
îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităŃi furnizorului. 

 
20. ForŃa majoră 

20.1 - ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
20.2 - ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 
perioada în care aceasta acŃionează. 
20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce 
li se cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia. 
20.4 - Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi, imediat şi în mod complet, 
producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziŃie în vederea limitării consecinŃelor. 
20.5 - Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi încetarea cauzei acesteia în 
maximum 15 zile de la încetare. 
20.6 - Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează că va acŃiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea 
dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părŃi să poată pretinde 
celeilalte daune-interese. 

 
21. SoluŃionarea litigiilor 

21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 
neînŃelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod 
amiabil o divergenŃă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluŃioneze fie prin arbitraj la Camera de ComerŃ 
şi Industrie a României, fie de către instanŃele judecătoreşti din România.  

(se precizează modalitatea de soluŃionare a litigiilor) 
  
22. Limba care guvernează contractul 

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
23. Comunicări 

23.1 - (1) Orice comunicare între părŃi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
23.2 - Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiŃia confirmării în scris 
a primirii comunicării. 

 
24. Legea aplicabilă contractului 

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
PărŃile au înteles să încheie azi ___.___.______ prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte.  
 

Achizitor, Prestator/Furnizor, 
(semnătură autorizată) (semnătură autorizată) 

    
 


