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INVESTEŞTE  ÎN  OAMENI ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  
Numărul de referinţă al programului (CCI):2007RO051PO001  
Axa prioritară 5: promovarea măsurilor active de ocupare. 
Domeniul major de intervenţie 5.1.: promovarea măsurilor active de ocupare 
Contract POSDRU/99/5.1/G/77100 

 

 

 

DOCUMENTAŢIE OFERTANŢI PENTRU 
ATRIBUIRE CONTRACT FURNIZARE 

„VIDEOPROIECTOR"-”MULTIFUNCTIONALA 
COLOR LASER”- „APARAT FOTO” – 

”TELEFOANE MOBILE”Coduri CPV 38652120-7; 
CPV 30232130-0; CPV 38651000-3; CPV 

32250000-0 
 

 

Achizitor: Sindicatul Nova Vita, Iaşi 

Titlul proiectului POSDRU: „Calificarea tinerilor şomeri din regiunea de nord est în meseriile de 

agent comercial şi ospătar şi plasarea lor pe piaţa muncii în vederea 

reducerii ratei şomajului şi creşterii gradului de ocupare a forţei de 

muncă tinere, crearea unui centru zonal de formare profesională, 

mediere şi plasare a forţei de muncă.” 

Nr. contractului de finanţare  POSDRU/99/5.1/G/77100 

Calitatea achizitorului în cadrul 
proiectului 

Sindicatul Nova Vita, Iaşi 
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1.2. a) Termen limită de depunere a ofertelor: 29.04.2011, ora 15.00.    
       b) Adresa:  Str. I.C. Bratianu nr. 26,  Loc. Iasi, C.P. 700037  

 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE 

 

1. INFORMAŢII GENERALE 

1.1. Achizitor 

Denumire:   Sindicatul Nova Vita, Iaşi   

 Adresa:  Str. I.C. Bratianu nr. 26,  Loc. Iasi,  C.F. 21751701,  C.P. 700037  

 

 Ţara: România  

 Persoană de contact Telefon: 0232/216.244, 0729.856.088 

Cătălin Gh. Toma  

 Email : sindicatul_novavita_iasi@yahoo.com 

 
Fax: 0232/216.244 

Adresa de internet: www.paginasindicatelor.ro 

2.1. Descriere 

2.1.1.Denumirea contractului de achiziţie 

Titlu: CONTRACT FURNIZARE  PRODUSE :1 VIDEOPROIECTOR; 1 MULTIFUNCTIONALA COLOR LASER 
JET; 1 APARAT FOTO (CAMERA FOTO) ; 5 TELEFOANE MOBILE. 

2.1.2. Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor ce vor fi achiziţionate:  

Produsele descrise mai sus sunt achizitionate pentru derularea proiectului „Calificarea tinerilor şomeri din 

regiunea de nord est în meseriile de agent comercial şi ospătar şi plasarea lor pe piaţa muncii în vederea 

reducerii ratei şomajului şi creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă tinere, crearea unui centru zonal 

de formare profesională, mediere şi plasare a forţei de muncă.” 

2.1.3. Denumire contract si locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare 

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

 

Execuţie □  

Proiectare si execuţie □ Realizare 

prin orice mijloace 

corespunzătoare cerinţelor 

specificate de achizitor □ 

 

Cumpărare x 

Leasing □  

Închiriere □ 

Cumpărare in rate □ 

Categoria serviciului:  

2A □             2B □   

Principala locaţie a lucrării: Principalul loc de livrare: 

: Sediul sindicatului. 

Principalul loc de prestare:  

2.1.4. Durata contractului de achiziţie 

Contractul se consideră încheiat şi executat prin predarea mărfii şi onorarea facturii. 

mailto:sindicatul_novavita_iasi@yahoo.com
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3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT       

PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE:   Preţul cel mai scăzut 

Cerinţele impuse în prezenta documentaţie la pct. 5 - DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI 

(SPECIFICAŢII TEHNICE) sunt cerinţe minime. 

Oferta care va fi declarata câştigătoare va fi acea ofertă care răspunde la toate cerinţele minime 

obligatorii solicitate si a cărei oferta financiara conţine preţul cel mai scăzut. 

4. PREZENTAREA OFERTEI  

 

 
Achizitorul are obligaţia de a comunica operatorilor economici rezultatul procedurii de selecţie printr-un anunţ 

transmis prin fax sau email ofertanţilor. 
 

4.1 Limba de redactare a ofertei Limba romana 

4.2 Moneda in care este exprimat preţul contractului Lei 

4.3.Perioada minima de valabilitate a ofertei Până la: 12.05.2011 

 4.4. Modul de prezentare a ofertei (tehnic şi financiar) Oferta va conţine informaţii privind caracteristicile tehnice 
ale produselor oferite spre vânzare şi preţul fără TVA al 
acestora. Oferta va fi completată pe formularul întocmit de 
achizitor,  semnată, ştampilată  şi  înregistrata de furnizor.  
Ofertele pot fi depuse direct la sediul sindicatului din str. IC 
Brătianu, nr. 26, Iaşi, expediate pe mail, în forma scanată 
pe adresa: sindicatul_novavita_iasi@yahoo.com. 
Selectia de oferte se poate face si de pe internet din 
magazine on line, de pe site-uri de profil, caz in care se vor 
lista ofertele de pret de pe internet, fara a mai fi nevoie sa 
se completeze formularul de oferta ,anexa  2 la prezenta 
documentatie.  
Data limită pana la care se înregistrează ofertele este 
29.04. 2011 ora 15.00 

4.5. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei          Nu se acceptă înregistrarea  ofertelor ulterior datei şi 
orei specificate ca dată limită. 
          Ofertantul va suporta toate costurile asociate 
elaborării si prezentării ofertei sale, precum si 
documentelor care o însoţesc. 

4.6.Informaţii referitoare la termenele pentru livrarea 

bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor 

   Echipamentele vor fi livrate în 5 zile de la primirea 
anunţului privind rezultatul procedurii de atribuire şi 
semnarea contactului. 
          La final, livrarea va face obiectul unui 
proces-verbal de recepţie a produselor prevăzut la 
Anexa 4. 

4.7. Modalităţi de contestare a deciziei achizitorului de 

atribuire a contractului de achiziţie şi de soluţionare a 

contestaţiei. 

          După primirea comunicării  asupra rezultatului 
procedurii, operatorii economici ofertanţi pot depune 
contestaţie în maxim 5 zile de la primirea acesteia la 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau, direct 
la secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului 
de pe raza localităţii Iaşi, unde are sediul achizitorul. 
          În cazul în care operatorul economic optează pentru 
contestarea direct în instanţă, notifică achizitorul despre 
despre pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în materia 
achiziţiilor publice. 

4.8. Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv condiţiile 

de actualizare/modificare a preţului contractului de 

achiziţie 

Conform Anexei 3. Constituie anexe ale 
contractului  factura, procesul-verbal de  recepţie a 
produselor,  certificatul de calitate şi de conformitate şi 
de garanţia acordată produselor. 

mailto:sindicatul_novavita_iasi@yahoo.com
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Achizitorul are obligaţia de a furniza produsele în perioada de valabilitate a ofertelor, în 5 zile de la data 

transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii şi semnării contractului privind rezultatul aplicării procedurii. 

Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute 

la fabricare, transport, depozitare şi livrare, pe toată durata termenului de livrare precizat mai sus.  

Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total, se face după recepţie, prin 

semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al achizitorului, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.  

Achizitorul se obligă:  

-  să achite contravaloarea produselor livrate conform facturii, într-un număr de 30 de zile de la emiterea facturii; 

-  să asigure condiţiile de acces la sediu personalului şi a mijloacelor de transport ale furnizorului;  

-  să asigure şi să participe prin reprezentanţi calificaţi la recepţia produselor livrate; 

-  să folosească produsele conform instrucţiunilor producătorului. 
 

5. Descrierea obiectului 1contractului (specificaţiile tehnice). 

 Lotul nr 1.  Multifuncţională color laser jet 1 BUC. 
 MULTIFUNCTIONALĂ COLOR LASER JET. SPECIFICATII TEHNICE. 

Caracteristici 

Tip: Multifunctionala  

Numar maxim de pagini recomandat pe luna: 40.000 

Printare 

Rezolutie maxima printare: 600 x 600 

Viteza printare (ppm): 20 

Memorie printare standard (MB):160  

Frecventa procesor (MHz): 300 

Scanare 

Rezolutie maxima: 1200 x 1200 

Formate: FPEG, PDF, TIFF, multipage TIFF 

Scanare color: Da 

Altele 

Sisteme de operare compatibile: Windows 2000, Server 2003, XP,  Media Center, XP Tablet PC, Windows  
Vista,  Mac OS X v10.3,  Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.2 sau echivalent 

 Alimentare 100-240 V/AC 

 Dimensiuni (mm): 497 x 492 x 550 

 Greutate (kg): 26.8 

Caracteristici generale 

Format A4 

Alimentare hartie (coli) 150  

Hard Disk (GB) Nu 

Memorie Interna (MB) 160 

Imprimanta 

Tehnologie printare: Laser 

Mod printare : Color 

Viteza printare alb/negru (ppm) 20 

Viteza printare color (ppm) 20 
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Rezolutie imprimare alb-negru 600 x 600 

Rezolutie imprimare color 600 x 600 

Tip mediu imprimare : Hartie (inkjet, fotografica, normala), plicuri, etichete, carduri, medii transparente, iron-on 

transfer 

Dimensiuni mediu imprimare: A4, A5, B5 

Copiator 

            Viteza copiere alb/negru (cpm).DA 

Viteza copiere color (cpm). DA 

Zoom % 25 - 400 

Scanner 

Tip scanner Flatbed, ADF sau echivalent 

Rezolutie optica scanare (dpi) 1200 x 1200 

Rezolutie digitala scanare (dpi) n.a. 

Adancime culoare (biti) 42  

Alte specificatii multifunctionala. 

Interfata USB 

Lotul 2. APARAT FOTO DSLR 1 buc. 

Caracterisitici tehnice. 

Senzor De Imagine  

Rezolutie: 12.3 MP  

Tip senzor: CMOS sau echivalent 

Dimensiune senzor: 23.6 x 15.8 mm  

Imagine  

Display: 3.0 inch ( 920,000 pixeli TFT, unghi vizualizare 170 grade)  

Rezolutii de imagine: 4,288 x 2,848 pixeli  

3,216 x 2,136 pixeli  

2,144 x 1,424 pixeli  

Clipuri video: 640 x 424 pixeli la 24 fps,  

320 x 216 pixeli la 24 fps,  

1280 x 720 pixeli la 24 fps.: Vizor: Da  

Expunere  

Sensibilitate ISO: ISO 200 - 3200  

ISO 100-6400 with boost  

Compensare expunere: +/- 5 EV in trepte de 1/3 sau 1/2 EV  

Alimentare  

Tip acumulator: Li-ion EN-EL3e  

Autonomie: pana la 850 fotografii (standard CIPA) poze  

Altele  

Dimensiuni (L x I x A): 132 x 103 x 77 mm mm  

Greutate: 703 g (cu baterii)  
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Obiectiv  

Suport obiectiv: Da  

Stabilizator de imagine: Nu  

Diafragma: f/3.5(wide)-5.6(tele)  

Macro: 45cm  

Blit  

Incorporat: Da  

Conectare blitz extern: Da  

 

Performante  

Autodeclansator: 2, 5, 10, 20 sec  

Redare fisiere: Da: Multishot: 4.5 fps, 23 / 6 frames (JPEG / RAW)  

Functii: Comentariu imagine (pana la 36 caractere)  

Efecte fotografice: Trim  

D-Lighting , Color Balance ,Image Overlay ,Filter Effects ,Monochrome , Color Balance , NEF (RAW) processing  

Quick retouch , Straighten , Distortion Control  

Marcarea datei si a orei: Da  

Conectivitate  

Porturi: USB 2.0, Iesire A/V,HDMI tip C (ver. 1.3a)  

Sisteme video: NTSC/PAL  

Memorie  

Tip memorie suportata: SD, SDHC 

LOTUL 3. TELEFOANE MOBILE 5 BUC. 

3.1. SMARTPHONE 1 BUC : 

Dimensiune: 113,5 x 59 x 12,9 mm 

Greutate (cu acumulator): 135 g 

Volum: 86 cc 

Taste şi metode de introducere a textului  

Taste fizice (tastă Meniu, tastă de alimentare, tastă de blocare, taste de volum, tastă pentru cameră) 

Suport pentru introducerea textului şi controlul afişajului în mod tactil 

Tastatură alfanumerică şi tastatură integrală pe ecran 

Taste dedicate pentru cameră şi volum 

Posibilitate de utilizare a stiloului digital capacitiv 

Recunoaşterea scrisului de mână  

Culori :Carcasă din aluminiu eloxat,: Alb argintiu 

Personalizare  

Până la trei afişaje principale personalizabile:  Widget-uri 

Teme: Comenzi rapide, Pictograme 

Meniu: Profiluri personalizabile 

Tonuri de apel: mp3, AAC, eAAC, eAAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB sau echivalent 
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Teme :imagini de fundal, protectoare de ecran, teme audio, teme preinstalate, teme cromatice care pot fi 

modificate uşor 

Hardware: 

Gestionarea alimentării  

Acumulator Li-Ion de 1200 mAh Nokia BL-4D sau echivalent 

Durată de convorbire (maximă): GSM 720 minute, WCDMA 350 minute 

Durată în regim de aşteptare (maximă): GSM 390 ore,WCDMA 400 ore 

Durată de redare video (maximă, H.264 720p, 30 cadre pe secundă): 6 ore (prin conexiune HDMI la un televizor) 

Durată de înregistrare video (maximă, H.264 720p, 25 cadre pe secundă): 3 ore 20 minute 

Durată de convorbire cu apel video (maximă): 160 minute 

Memorie  

Memorie internă: 16 GB 

Frecvenţă de operare  

GSM/EDGE 850/900/1800/1900 

WCDMA 850/900/1700/1900/2100 

Comutare automată între benzile WCDMA şi GSM 

Mod avion, Reţea pentru date  

GPRS/EDGE clasa B, multislot clasa 33 

Viteză maximă HSDPA cat9 de până la 10,2 Mbps, HSUPA cat5, 2,0 Mbps 

WLAN IEEE802.11 b/g/n, Posibilitate de utilizare drept modem de date 

Conectivitate  

Bluetooth 3.0, HDMI, Conector încărcător de 2mm 

Conector şi încărcare prin micro USB 

USB 2.0 de mare viteză (conector micro USB), USB mobil 

Conector AV de 3,5 mm 

Radio FM, Transmiţător FM 

Software şi aplicaţii 

Platformă software şi interfaţă cu utilizatorul  

Symbian ^3  sau echivalent, Java MIDP 2.1 sau echivalent 

Qt 4.6.2, Web Runtime 7.2 sau echivalent, HTML 4.1 

Aplicaţii  

Aplicaţii cheie: Calendar, Contacte, player audio, internet, mesaje, fotografii, Magazin Ovi, Hărţi, filme, WebTV, 

cititor documente Office, editor foto şi video, E-mail, Chat, Radio 

Aplicaţii PC: Gestionarea informaţiilor personale (PIM) ,Informaţii detaliate despre contacte 

Calendar, Listă de sarcini, Note, Recorder, Calculator,Ceas 

Comunicaţii. E-mail şi mesaje  

Client de e-mail uşor de utilizat cu suport pentru ataşarea de imagini, clipuri video, muzică şi documente .doc, 

.xls, .ppt, .pdf, .zip  

Suport HTML pentru e-mail-uri 

Client e-mail unificat pentru mai multe protocoale: Yahoo!® Mail, Gmail™, Windows Live™, Hotmail sau 

echivalent  şi altele servicii POP/IMAP populare, Mail for Exchange sau echivalent 
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Editarea documentelor Office importante 

Widget web pentru e-mail pentru afişajul principal 

Editor unic pentru MMS/SMS 

Vizualizare conversaţională pentru SMS 

Push email şi suport de portal extins disponibil prin  Messaging pentru e-mail şi mesagerie Instantanee 

Gestionarea apelurilor  

Contacte: bază de date avansată pentru contacte, cu suport pentru detalii multiple despre telefonul şi e-mail-ul 

fiecărei persoane de contact, cu imagini în miniatură şi clipuri video personale. 

Apelare rapidă, apelare vocală (independentă de difuzor) şi comenzi vocale 

Jurnale de apeluri efectuate, primite şi ratate 

Apel în conferinţă 

Difuzor integrat, fără comenzi manuale 

Apelare video 

Navigare şi Internet  

Parcurgere web completă, cu pagini la dimensiuni naturale 

Parcurgere web cu control tactil 

Suport pentru următoarele limbaje: HTML, XHTML MP, WML, CSS 

Mobile Search 

Cititor de RSS 

Suport pentru redarea clipurilor cu încărcare în timp real  

Navigaţie 

GPS şi navigaţie  

Receptoare GPS şi A-GPS integrate 

Hărţi  cu navigaţie auto şi pietonală gratuită 

Poziţionare Wi-Fi 

Busolă şi accelerometru pentru orientarea corectă a afişajului 

* Fotografii 

Cameră de 12 megapixeli cu tehnologie optică Carl Zeiss sau echivalent 

Senzor optic de imagine larg 1/1.83" 

Vizor de 16:9 pe tot ecranul cu parametri de ecran tactil uşor de utilizat 

Bliţ Xenon sau echivalent cu eliminare automată de ochi roşii 

Software de urmărire/recunoaştere a feţei 

Autofocus Distanţă focală: 5.9 mm (echivalent cu 28mm pentru film de 35mm) 

Control manual al camerei pentru balansul de alb, modul scenă, compensarea expunerii, tonurile de culoare, 

incadrarea prin grila vizor, claritate, contrast, controlul flashului, sensibilitate la lumina (ISO), auto-timer, detectare feţei 

Captură de imagini  

Indicarea automată a locaţiei (Geotagging) pentru imagini şi clipuri video 

Imaginile sunt realizate automat în poziţia corectă 

Zoom prin comenzi tactile în aplicaţia de vizualizare a fotografiilor 

Video 

Camere video 12 megapixeli cu tehnologie optică Carl Zeiss sau echivalent 
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Rezoluţie de 720p de calitate HD. 

POZ 3.2 

SMARTPHONE 1 BUC CU URMATOARELE CARACTERISTICI  TEHNICE  

Dimensiuni: 111 x 51 x 13,8 mm 

Greutate (cu acumulator): 122 g 

Informaţii suplimentare cu privire la dimensiuni şi formă: 

Monobloc cu ecran tactil 
Taste şi metode de introducere a textului  

Ecran tactil pentru introducerea textului şi pentru controlarea interfeţei cu utilizatorul (tastatură alfanumerică şi 

tastatură QWERTY pe ecran, care sunt comutate automat la rotirea afişajului, posibilitatea de scriere de mână pe 

întregul ecran, pentru limba chineză) 

Comenzi vocale 

Taste fizice pentru lansarea aplicaţiilor (tasta meniu), trimitere şi terminare, alimentare, cameră, blocare, 

creşterea şi reducerea volumului 

Tastă tactilă dedicată pentru bara de contacte, destinată accesului direct la contacte, feed-uri şi actualizări de 

stare 

Culori Negru/ gri/ 

Personalizare  Afişaj principal personalizabil: widget-uri, teme,pictograme, comenzi rapide 

Meniu : Profiluri personalizabile 

Tonuri de apel: tonuri de apel 3D stereo, polifonice pe 64 de canale, tonuri de apel mp3 şi video (3 clipuri video 

şi 9 melodii mp3 incluse) Tonuri de apel video  

Teme : imagini de fundal , protectoare de ecran , tonuri de apel , teme preinstalate , teme color care pot fi 

schimbate 

Hardware: Gestionarea alimentării , Acumulator Li-Ion de 1320 mAh BL-5J sau echivalent 

Memorie  Memorie internă: 16 GB 

Frecvenţă de operare : Quad band WCDMA 900/1900/2100, EGSM 850/900/1800/1900 

Conectivitate  

Conector încărcător de 2 mm  

Bluetooth stereo versiunea 2.1 cu Enhanced Data Rate sau echivalent 

USB 2.0 de mare viteză (conector micro USB) 

Încărcare prin USB 

Conector AV de 3,5 mm pentru ieşire audio şi TV 

Software şi aplicaţii 

Platforma software şi interfaţa cu utilizatorul  

Symbian OS versiunea 9.4 sau echivalent 

Java™ MIDP 2.0 sau echivalent 

Flash Lite 3.0  sau echivalent 

Mod de aşteptare activ, Bară media, Bară de contacte, Program expert pentru setări, Editor de imagini 

Gestionarea informaţiilor de ordin personal (PIM)  

Suport pentru asocierea de imagini contactelor  

Suport pentru grupuri de contacte 

Ceas: analogic, digital, ora în lume 

Ceas cu alarmă, Memento-uri, Calculator, Calendar cu afişare pe săptămâni şi luni 
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Convertor, Note, Listă de sarcini 

Comunicaţii 

E-mail şi mesagerie  

Protocoale acceptate pentru e-mail: IMAP, POP, SMTP 

Suport pentru ataşamente la e-mail-uri 

Suport pentru mesaje SMS concatenate pentru texte lungi 

Ştergerea concomitentă a mai multor mesaje SMS 

Inbox comun pentru mesaje SMS şi MMS 

Gruparea mesajelor în funcţie de numerele de telefon 

  

* Gestionarea apelurilor  

Funcţie difuzor integrată, pentru utilizare fără comenzi manuale 

Filtrare a numerelor pentru mesaje şi apeluri 

Preluare automată a apelurilor prin intermediul unui set cu cască sau set auto 

Preluarea apelurilor prin intermediul apăsării oricărei taste 

Apel în aşteptare, reţinere apel, redirecţionare apel 

Cronometru pentru apeluri 

Jurnal de apeluri efectuate, primite şi ratate 

Reapelare automată 

Apelare rapidă 

Apelare vocală independentă de voce  

Suport pentru apelarea unui număr fix de contacte 

Alertă cu vibraţii (internă) 

Taste de volum situate lateral 

Anulare/activare sunet 

Navigare şi Internet  

Navigare web completă, cu pagini la dimensiuni reale  

Limbaje acceptate: HTML, XHTML, WML 

Navigaţie 

GPS şi navigaţie  

Receptor A-GPS integrat 

Fotografii 

Cameră de 5 megapixeli (2592 x 1944 pixeli)  

Zoom digital 4x,Focalizare automată 

Bliţ cu LED dublu, Tastă dedicată pentru cameră 

Orientare orizontală (peisaj), Captură de imagini 

Formate imagine: JPEG / EXIF sau echivalent 

Moduri captură: nemişcat, secvenţial, autodeclanşator, video 

Expunere central-ponderată; compensare a expunerii: +2 ~ -2EV în incrementuri de 0,5 

Moduri de filmare: automat, manual, portret, peisaj, noapte, portret noapte 
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Moduri de culoare: normal, sepia, alb-negru, culori vii, negativ 

Moduri bliţ: activat, dezactivat, automat, reducere a efectului de ochi roşii 

Moduri balans de alb: automat, însorit, înnorat, incandescent (bec), fluorescent (neon) 

Altele 

Memorie internă de 16 GB 

Conectivitate USB 2.0 de mare viteză 

Conectivitate EDR fără fir Bluetooth 2.1 

Ieşire TV (PAL) pentru vizualizarea uşoară a fotografiilor 

Video: Cameră video , Zoom digital până la 4x, Cameră frontală 

Înregistrare video de până la 176 x 144 pixeli, calitate scăzută până la 5 cadre pe secundă, normală până la 10 

cadre pe secundă, ridicată până la 15 cadre pe secundă 

Muzică şi audio 

Funcţii muzicale , Player audio digital  

Liste de redare, Egalizator grafic pe 8 benzi 

Radio, Radio FM stereo 

Caracteristici de mediu 

Eficienţă energetică  

Memento pentru scoaterea încărcătorului din priză 

Conţinut şi servicii ecologice  

POZ. 3.3. 

1 BUC. TELEFON MOBIL CU URMATOARELE CARACTERISTICI: 

Dimensiuni  

Dimensiuni: 114 x 58,3 x 10,1 mm 

Greutate (cu acumulator): 128 g 

Volum: 65 cc 

Taste şi metode de introducere a textului  

Tastatură QWERTY 

Taste de volum şi de mut 

Media (cameră, galerie, player audio, radio, Real Player, aplicaţie de înregistrare vocală) 

Mesaje (mesagerie, mesaj e-mail nou, mesaj nou, citire mesaje e-mail, citire mesaje, citire mesaje e-mail noi, 

citire mesaje noi) 

Organizator (calculator, calendar, ceas, convertor, sincronizare date, manager fişiere, Notepad, Cât e ceasul) 

Profiluri (general, silenţios, întâlnire, exterior, pager, mod avion) 

Instrumente (manager conexiuni, manager dispozitiv, asistenţă, puncte de interes, personalizare, profile, setări, 

apelare rapidă, comenzi vocale, e-mail vocal) 

Manager aplicaţii 

Bluetooth, Browser, Jurnale, Navigator (= date GPS) 

Agendă telefonică 

Personalizare  

Profiluri personalizabile 

Tonuri de apel: polifonice  

Tonuri de apel video (3 tonuri preinstalate) 
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Teme definite de utilizator 

Moduri pentru ecranul principal: Afaceri sau personal 

Hardware 

Gestionarea alimentării  

Acumulator standard Li-Ion de 1500 mAh BP-4L sau echivalent 

Durată convorbire (maximă): GSM 9,2 ore, WCDMA 6 ore, VoIP 13 ore 42 minute 

Durată în regim de aşteptare (maximă): GSM 729 ore, WCDMA 868 ore, WLAN 110 ore 

Memorie  

Acceptă cartele de până la 16 GB 

Posibilitate de utilizare ca suport de stocare USB printr-o singură atingere 

Spaţiu liber pentru utilizator de 250 MB 

Mod avion 

Reţea pentru date  

WCDMA 850/1900/2100, WCDMA 900/1900/2100 

Conectivitate  

Bluetooth versiunea 2.0 cu Enhanced Data Rate sau echivalent 

Conector Micro-USB cu posibilitate de încărcare. Port USB 2.0 de mare viteză 

Siguranţă  

Blocare dispozitiv 

Blocare la distanţă 

Criptare de date aflate pe memoria telefonului şi pe cartela microSD 

Software şi aplicaţii 

Platformă software şi interfaţă cu utilizatorul  

Sistem de operare Symbian sau echivalent. 

Mod de aşteptare activă 

Comenzi vocale 

Mesagerie instant 

Informaţii PIM care pot fi văzute în timpul apeluluI 

E-mail şi mesaje  

Suport pentru Mail for Exchange 

Suport pentru e-mail HTML 

Conturi de e-mail multiple şi simultane (de exemplu, e-mail de afaceri şi e-mail personal) 

MMS versiunea 1.2, dimensiune mesaje până la 300 kb 

Redimensionare automată pentru imaginile din MMS 

Cutie de intrare comună pentru mesaje SMS şi MMS 

Liste de distribuţie pentru trimiterea mesajelor 

Gestionarea apelurilor  

Difuzor integrat de tipul mâini libere 

Apelare în regim de conferinţă 

Răspuns prin apăsarea oricărei taste 
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Apel în aşteptare, redirecţionare apel, Cronometru apel 

Înregistrarea apelurilor efectuate, primite şi pierdute 

Reapelare automată, Apelare rapidă 

Apelare vocală optimizată, Taste de volum laterale 

Mut/redare volum, Contacte cu imagini 

Apelare în regim de conferinţă, cu până la 6 participanţi 

Navigaţie :GPS şi navigaţie , Receptoare integrate GPS, A-GPS 

Fotografii : Cameră de 5 megapixeli (2592 x 1944 pixeli) cu auto-focus şi bliţ 

Formate imagine: JPEG, Exif, senzor CMOS 

Zoom digital de 5 x 

Tastă auto-focus cu o singură atingere 

Distanţă focală: 4,7 mm 

Interval de focalizare: 10 cm până la infinit 

Bliţ cu LED, Captură de imagini 

Moduri bliţ: Automat, activat, dezactivat, reducere a efectului de ochi roşii 

Distanţă funcţionare bliţ: 1 m  

Automat, însorit, înnorat, incandescent, fluorescent 

Automat, compensare manuală a expunerii +2,0 ~ -2,0 

Video 

Camere video  

Cameră principală  

5 megapixeli cu tehnologie optică Carl Zeiss sau echivalent 

Formate înregistrare audio: AMR, AAC stereo 

Automat, însorit, înnorat, incandescent, fluorescent 

Împărtăşire şi redare video  

Centru video optimizat: locaţie centrală pentru experienţele video 

Acces la materialele video redate recent şi funcţie de reluare rapidă 

Clipurile mele video: colecţie de clipuri video stocate 

Muzică şi audio 

Funcţii muzicale , Player audio, Player media , Egalizator, Redare aleatoare,Repetare 

Activare/dezactivare sonoritate, Extindere stereo 

Tonuri de apel: polifonice (25 de tonuri de apel preinstalate), Radio 

Radio FM stereo (87,5-108 MHz/76-90 MHz), RDS 

Caracteristici de mediu 

Mod Power Save (consum redus de energie electrică), senzor de lumină ambientală, avertizor de deconectare a 

încărcătorului, încărcător de înaltă eficienţă AC-8.Conţinut şi servicii ecologice  

POZ 3.4. 

2 BUC TELEFOANE MOBILE  

SPECIFICATII TEHNICE: 

Dimensiuni: 115,5 x 58,1 x 13,6 mm 
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Greutate (cu acumulator): 114 g 

Volum: 63,2 cc 

Taste şi metode de introducere a textului  

Tastatură QWERTY 

Taste dedicate pentru mesaje şi contacte 

Culori : Alb-auriu 

Personalizare  

Afişaj principal personalizabil: widget-uri, teme, comenzi rapide 

Tonuri de apel: AAC, eAAC+, MP3, WMA, MIDI  

Tonuri de apel video 

Teme : imagini de fundal ,tonuri de apel , teme preinstalate 

Afişaj şi interfaţă cu utilizatorul  

Dimensiune: 2.4", Rezoluţie: 320 x 240 pixeli (TFT), 262.000 de culori, QVGA pe orizontală 

Gestionarea alimentării  

Acumulator Li-Ion de 1320 mAh BL-5J sau echivalent 

Durată de convorbire (maximă):  până la 8 ore  

Durată în regim de aşteptare (maximă): până la 500 ore 

Durată de redare audio (maximă, în modul offline): 30 ore 

Reţea pentru date  

GPRS clasa A, multislot clasa 32, viteză maximă 85,6/64,2 kbps (DL/UL)  

EGPRS clasa A, multislot clasa 32, viteză maximă 236,8/118,4 kbps (DL/UL) 

Posibilitate de utilizare drept modem de date 

Memorie  

Memorie internă: 55 MB 

Conectivitate  

Conector încărcător de 2,0 mm  

Bluetooth versiunea 2.1 cu Enhanced Data Rate sau echivalent 

USB 2.0 de mare viteză (conector micro USB)  

Conector AV de 3,5 mm 

Frecvenţă de operare  

EGSM quad-band 850/900/1800/1900  

Comutare automată între benzile GSM 

Mod avion 

Gestionarea informaţiilor personale (PIM)  

Informaţii detaliate despre contacte, Calendar, Listă de sarcini, Note 

Recorder, Calculator,Ceas, Converter 

E-mail şi mesaje  

Conversaţii prin SMS pentru mesaje text de tip chat 

SMS, MMS, Mesagerie audio  

Gestionarea apelurilor  
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Contacte: până la 1.000 de intrări 

Apelare rapidă 

Jurnale de apeluri efectuate, primite şi ratate 

Navigare şi Internet  

Navigarea pe web a paginilor web reale prin browser-ului web  

Limbaje acceptate: HTML, XHTML, WML 

Protocoale acceptate: HTTP, WAP 

Suport pentru TCP/IP, Căutare pe Web  

Cameră  

Cameră de 2 megapixeli (1600 x 1200 pixeli)  

Formate imagine: JPEG, Zoom de până la 4x (digital) 

Vizor pe tot ecranul, Autodeclanşator 

Efecte în vizor: alb-negru, sepia şi negativ 

Radio 

Radio FM stereo (87,5-108 MHz/76-90 MHz), RDS 

Jocuri :Jocuri incluse  

Eficienţă energetică  

Memento de deconectare a încărcătorul. 

Conţinut şi servicii eco  

 Lotul 4. VIDEOPROIECTOR. 1 buc. 

 Specificatii tehnice: Tehnologia de afisare DLP, Lampa (W) 210 

 Intensitate luminoasa (lumeni) 2500 

 Contrast 2.600 : 1 

 Rezolutie nativa 1024 x 768 

 Rezolutie maxima 1600 x 1200 

   Lentile F=2.55 to 2.65, f=20.95 ~ 23.0 mm 

 Focus Manual, Zoom Manual 1.10:1 

 Frecventa orizontala (kHz) 31 - 82, Frecventa verticala (Hz) 48 - 85 

 Format video NTSC, PAL, SECAM 

 Intrari D-sub 15 pin, S-Video, RCA 

 Iesiri Speaker 

 Viata lampa (normal) (ore) 2000 

 Garantie lampa (luni) 12,Difuzor incorporat 1 x 2 W, Nivel zgomot (dB) 33 

 Consum (W) 275, Greutate (Kg) 2.2, Dimensiuni (mm) 255 x 90 x 214 

 Raport imagine 4:3 16:9 .Compatibilitate formate video NTSC, PAL, SECAM 

 Telecomanda Da. 

- Furnizorul va livra produsele sigilate, la sediul unde se derulează activitatea proiectului din Str. I. C. Brătianu nr. 26, 

Iaşi, cu mijloace de transport proprii. 
    Receptia calitativa şi cantitativa se efectueaza de către beneficiar, respectiv Sindicatul Nova Vita, la sediul 
acestuia, la primirea mărfii.  Datele se consemneaza în procesul-verbal de recepţie a produselor de la Anexa 4          

Marfa va fi insoţită de următoarele documente: 
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           -   factura fiscala,  
           -   certificatul de calitate emis de producător, 
           -   declaratia de conformitate, 
           -   certificat de garanţie, 
           -  orice instrucţiuni şi documente de utilizare, întreţinere şi reparaţie emise de producătorul produselor, ce  
trebuiesc respectate, pentru a nu aduce prejudicii produselor prin necunoaşterea acestora, traduse în limba română. 

 

Cerinţele impuse  în prezenta documentaţie sunt cerinţe minime.

 

                 Manager de proiect,                                                                                   

                  Toma  Gh. Cătălin                                                                       Întocmit, 

                                                                                                                  Consilier juridic 

                                                                                                                    Guriuc Dana  
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Anexa 1  
 
 
 
 
 
Operator economic  
_____________________  
(denumirea/numele)  
                                                                 
 
 
 
 

INFORMAŢII  GENERALE 
 
 

1. Denumirea/numele:   

2. Codul fiscal:  

3. Adresa sediului central:  

4. Telefon: Fax: E-mail:  

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________  

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)  

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________  

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)  

7. Conturi bancare:  

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________  

(adrese complete, telefon/fax,certificate de inmatriculare/inregistrare)  

9. Principala piaţă a afacerilor:  

. 
 
 
economic,  
_______________  
(semnatura autorizata)  
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Anexa 2 
 
OFERTANTUL  

__________________   
(denumirea/numele)  

 
 
 
 
                                                                   FORMULAR DE OFERTA  

Catre ....................................................................................................  
(denumirea achizitorului şi adresa completa)  
Domnilor,  
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ____________________  
_____________________________________________________________________, ne oferim ca, in 
conformitate  
(denumirea/numele ofertantului)  
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa 
furnizam__________________________ 
_______________________________________________________________________________________
______,  
(denumirea produselor)  
pentru suma de ________________________________ lei,  
(suma in litere si in cifre)  
platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la care se 
adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________lei.  

(suma in litere si in cifre)  
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de 
timp anexat.  
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ______________________________  
___________________zile, respectiv pana la data de 
________________________________________________, si  
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)  
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";  
�nu  depunem oferta alternativa.  
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)  
6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti 
primi.  
 
 
 
Data _____/_____/_____  
________________________________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa 
semnez  
(semnatura)  
oferta pentru si in numele ____________________________________.  
(denumirea/numele ofertantului)  
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Contract de furnizare produse: 
(1 videoproiector; 1 multifuncţională color laser jet; 

1 aparat foto (cameră foto); 5 telefoane mobile) 
nr. data ...................... 

 

 
1. În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între 

Sindicatul Nova Vita, cu sediul în Str. I.C. Bratianu nr. 26,  Loc. Iaşi,  C.F. 21751701,  tel./fax  
0232/216.244, cod postal 700037, având cont IBAN RO25BRDE240SV77776972400 deschis la BRD Iasi, jud. 
Iaşi, reprezentată legal prin d-l. Toma Gh. Cătălin, Preşedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte 
 Şi 
…………………………………….adresa sediu ……………………….telefon/fax …………………..număr de 
înmatriculare  …………………cod fiscal  ………………………cont ……………………………………reprezentat 
prin ………………………………….cu funcţia de  …………………………… 
în calitate de furnizor, pe de altă parte. 
 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 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 livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar fi 
transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte 
asemenea obligaţii 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 esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut 
comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. 
Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului. 
g. destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform  INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de 
Comerţ (CIC). 
i. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, 
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 
nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus 
care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod 
diferit. 

 
Clauze obligatorii 

 
4. Obiectul principal al contractului 
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv, să livreze următoarele produse: 1 videoproiector, 1 
multifunctionala color, 1 aparat foto, 5 telefoane mobile, conform specificaţiilor tehnice, la termenul 
stabilit în prezentul contract.  
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul 
contract.  
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5. Preţul contractului 
5.1 - Preţul contractului, respectiv preţul total al produselor livrate şi a serviciilor accesorii prestate, după caz, 
este de ................... lei, la care se adaugă ....................lei TVA. 
5.2 - În preţul contractului sunt incluse toate cheltuielile necesare efectuarii livrarii pana la destinatia finala 
(sediul Sindicatului Nova Vita) si fara a se limita la : cheltuieli cu ambalarea, transport, cheltuieli cu asigurarile, 
cheltuieli pentru obtinerea autorizatiilor necesare, etc. 
5.3. Plata contractului se va face după receptia produselor, in termen de 30 de zile de la emiterea facturii. 
5.4 In cazul in care produsele sunt comandate de pe internet, din magazine on-line sau site-uri specializate, 
plata se va face după receptia tuturor produselor, facturii, garanţiei ș i certificatului de conformitate in original. 
  
6. Durata contractului 
6.1 - Durata prezentului contract este de 60 zile şi intra in vigoare la data semnării. 
6.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte dupa expirarea perioadei de garantie a produsului. 
 
7. Documentele contractului 
7.1  - Documentele contractului sunt: 
  a) specificaţiile tehnice din Documenţia de atribuire 

 b) propunerea tehnică si propunerea financiară a furnizorului 
c) eventualele acte adiţionale. 
d) factura fiscală 
e) certificatul de calitate şi conformitate 
f) garanţia acordată produselor; 
g) procesul-verbal de recepţie a produselor 

8.  Obligaţiile principale ale furnizorului 
8.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsul la standardele şi/ sau performanţele prezentate în propunerea 
tehnică si care vor corespunde cerinţelor prevăzute specificaţiile tehnice din Documenţia de atribuire, cu 

mijloace de transport proprii. 
8.2. Furnizorul se obligă să livreze produsul in termen de maxim 5 de zile de la intrarea in vigoare a contractului. 
8.3 - Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele folosite pentru sau 
în legatură cu produsele achiziţionate 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

8.4. – Furnizorul va suporta toate cheltuielile de transport pana la sediul achizitorului. 
8.5. - Furnizorul va asigura respectarea conditiilor de acces in filiala ale personalului si ale mijloacelor de 
transport. 
8.6. - Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror daune-interese, costuri, taxe şi 
cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea 
caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
 
9.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
9.1 - Achizitorul se obligă să asigure si sa participe prin reprezentanti calificati la recepţia produselor livrate în 
termenul convenit.  
9.2 – Achizitorul se obliga sa foloseasca produsele conform instructiunilor si normelor de utilizare ale 
producatorului. 
9.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor prin ordin de plata în termen 60 de zile  de 
la primirea facturii fiscale de la achizitor.  
10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1 – In cazul in care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuseste sa îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin 
contract, este de drept in intarziere si va plati majorări de 0,04 % pe zi din valoarea obligatiilor neindeplinite, 
începând cu prima zi lucrătoare de intarziere. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea obligatiilor 
contractuale neindeplinite.  
10.2 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi 
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 
10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără 
nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să 
afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde 
numai plata corespunzătoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului. 
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Clauze specifice 
11. Recepţie, inspecţii şi teste 
11.1. – La primirea produsului ce face obiectul prezentului contract, achizitorul va efectua receptia calitativa si 
cantitativa la sediul acestuia. Datele se consemneaza in Procesul-verbal de receptie cantitativa si 
calitativa.Receptia va respecta datele din specificaţiile tehnice. 
11.2.- Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lor cu declaratia de conformitate si/sau certificatul de calitate. 
11.3. – Achizitorul are obligatia de a notifica furnizorului in scris identitatea reprezentantilor sai imputerniciti 
pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor contractuale. 
11.4. - Dacă produsul nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are 
obligaţia, fără a modifica preţul contractului:  

a) de a înlocui produsul refuzate; sau 
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă specificaţiilor lui 

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 acestuia la destinaţia finală.  
11.6. - Prevederile clauzelor 11.1-11.3 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor 
obligaţii prevăzute în contract.  
 
12. Ambalare şi marcare 
12.1. - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acesta să facă faţă, fără limitare, la 
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la 
precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în 
bună stare la destinaţia finală.  
12.2. –  Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor, vor respecta strict cerintele 
prevazute in oferta tehnica prezentata, inclusiv cerintele suplimentare solicitate de catre achizitor. 
12.3 - Marcarea ambalajelor se face prin etichetare in mod vizibil cu urmatoarele specificatii: numele 
furnizorului; tipul echipamentului; anul fabricatiei; parametrii nominali; marcaj CE, daca e cazul; alte 
caracteristici pe care le considera necesare furnizorului. 
12.4. - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor 
(paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului. 
 
13.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
13.1 -  Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor respectând termenul 
comercial stabilit. 
13.2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsul: 

a) factura fiscală ; 
b)  certificat de calitate şi/sau declaraţie de conformitate ; 
c)  certificatul de garantie a produsului ; 
d) carti tehnice, cataloage si alte documentatii similare (prospecte, fise tehnice) care sa prezinte 

caracteristicile si proprietatile produsului, conditii impuse pentru indeplinirea rolului functional, alte elemente 
privind manipularea, precum si orice instructiuni si documente  de utilizare, intretinere si reparatie emise de 
producator, ce trebuie respectate pentru a nu aduce prejudicii produsului, prin necunoasterea acestora, traduse 
in limba romana. 
13.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsul a fost livrat, se face dupa receptie, prin semnarea de 
primire de catre reprezentantul autorizat al achizitorului, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 
13.4 - Livrarea produsului se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de 
recepţie a produselor. 
 
14. Asigurări 
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsul furnizat prin contract împotriva pierderii sau 
deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul comercial de livrare 
convenit si precizat prin contract.  
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15. Servicii  
15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii 
furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului. 
15.2. -  Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste 
servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligaţie de garanţie asumată prin contract. 
 
16. Perioada de garanţie tehnica  acordată produselor 
16.1. - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat prin contract este in conformitate cu 
specificatiile tehnice din caietul de sarcini, care face parte integranta din contract. 
16.2. -  Furnizorul garanteaza cantitatea si calitatea produsului livrat, conform  specificaţiilor tehnice anexe la 
contract. 
16.3. - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este de - 2 ani. 
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea acestuia la destinaţia 
finală.  
16.4. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în 
conformitate cu această garanţie.  
16.5. - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui 
produsul in maxim 48 ore de la anuntul oficial, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în 
timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care 
curge de la data înlocuirii produsului.  
16.6. - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, 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 faţă de furnizor prin contract. 
 
17. Ajustarea preţului contractului 
17.1 - Pentru produsele livrate plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate la articolul 5. 
17.2 - Preţul contractului este ferm şi nu se poate actualiza pe toata durata derularii contractului 
 
18. Amendamente  
18.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale 
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
19. Întarzieri în îndeplinirea contractului 
19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare in termenul de livrare stabilit. 
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare, acesta are obligaţia 
de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea termenului de livrare se face cu acordul parţilor, prin act 
adiţional. 
19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice intârziere în 
îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului. 
 
20. Cesiunea  
20.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fară să obţină, în 
prealabil, acordul scris al achizitorului. 
20.2 - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 
asumate prin contract.  
 
21. Forţa majoră 
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 
21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi 
să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
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22. Soluţionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 
orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în 
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 
judecătoreşti competente de la sediul achizitorului.  
 
23. Limba care guvernează contractul 
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
24. Comunicări 
24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în 
scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării. 
 
25. Legea aplicabilă contractului 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Părţile au înţeles să încheie azi, .............., prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.     

 
 

 

 

 

ACHIZITOR 

SINDICATUL NOVA VITA 

Presedinte, 
Toma Ghe. Catalin 

 
 
 
 
 

FURNIZOR 
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Anexa 3 
 

 
Achizitor      

…………………..……………….. 
 (numele, prenumele şi 
funcţia reprezentantului legal) 
(semnătura autorizată) 

     L.S. 
 

 
 

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE  A PRODUSELOR 
Nr. ........ din ................ 

 
 

………………….. furnizate în cadrul contractului de furnizare nr. ....... din data .........., 
 
încheiat între ..........................., în calitate de Beneficiar, şi …………………. , în calitate de Furnizor, finanţat din 
Fondul Social European, Bugetul de stat şi din fonduri proprii, prin POSDRU 2007-2013, în cadrul contractului 
de finanţare nr…………………………….. 
     
Comisia de recepţie, constituita prin Decizia nr…….. din data …………. a (functia reprezentantului legal si 
numele Beneficiarului)…………………….. a procedat astăzi (data)  ................. la recepţia produselor ce au făcut 
obiectul contractului de furnizare menţionat mai sus, având o valoare de ………….. lei la care se adaugă 
……………. lei TVA, şi a fost formată din:  
(nume şi prenume) 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
La recepţia produselor a participat …………..(numele şi prenumele) în calitate de reprezentant legal al 
(denumirea Funizorului)………………………………………….. 
 
Comisia de recepţie constată că urmatoarele produsele furnizate în cadrul contractului respectă cerinţele de 
calitate, cantitate, caracteristicile corespund cu cele prevăzute în contract şi au fost livrate conform graficului de 
timp prevăzut dupa cum urmeaza:  
  

Nr. crt. Denumire produs Caracteristici UM Pret/UM 
fara TVA 

Cantitatea Pret total 
 fara TVA 

0 1 2 3 4 5 6=4x5 
1       

2       

…       

TOTAL   col.6 

     
Valoarea totală a produselor furnizate este de ………………….. lei la care se adaugă TVA ………………….. lei 
şi corespunde cu preţul înscris în contractul de furnizare încheiat între părţi 
 
De asemenea, comisia constată că Furnizorul şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul încheiat între 
părţi.  
Prezentul proces-verbal, conţinând ............. file a fost încheiat astăzi ............. la .................... în ....... exemplare, 
din care ……. pentru Beneficiar şi unul pentru Furnizor. 
 

Achizitor,                                                                                       Prestator, 
……………………………………..                                            ……………………………………… 

                Comisia de recepţie  
(numele, prenumele şi semnatura)                                                         (numele, prenumele,funcţia si 
...............................................................                                           semnatura reprezentantului legal) 

..............................................................                                                              L.S. 


