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Secțiunea III – Caiet de sarcini pentru achiziție de 
 
Servicii de catering (hrană pacienți) cu livrare în municipiul Constanța în cadrul proiectului POCU cu 

titlul „Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și 
direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu 

virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și Sud-Est – LIVE(RO) 2 – EST”  

Cod SMIS: 2014+: 136209  
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1     Preambul 

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea ofertei / 
ofertelor şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se va elabora, de către fiecare ofertant 
participant la selectia de oferte, propunerea tehnică.  

Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice ale viitorului contract / viitoarelor 
contracte de prestări de servicii. Cerinţele tehnico-funcționale și calitative impuse prin prezentul vor fi 
considerate ca fiind minimale.  

Orice propunere tehnică ce va fi prezentată în cadrul selecţiei de oferte pentru atribuirea 
contractului de prestări de servicii ce fac obiectul prezentei achiziţii, care se abate de la prevederile 
caietului de sarcini, va fi luată în considerare şi va fi declarată conformă numai în măsura în care 
caracteristicile tehnico-funcționale și calitative propuse presupun, pe lângă dovada respectării tuturor 
specificaţiilor tehnice impuse de autoritatea contractantă şi prezentarea, de către ofertant, a unui nivel 
tehnic şi calitativ superior al viitoarelor servicii, în raport cu cerinţele minimale mai jos enunţate.     

Ofertele care nu satisfac cerinţele minimale ale prezentului caiet de sarcini vor fi declarate 
neconforme şi vor fi respinse. 
 

2      Contextul realizării achiziției de servicii 

2.1   Informații despre Autoritatea contractantă (ARAS) 

Creată la 10 aprilie 1992, ARAS este prima asociație anti-SIDA din România și una din primele 
asociații românești de după 1989.  

ARAS a fost înființată de un grup de tineri voluntari care și-au propus drept misiune: 
✓ informarea și educarea tuturor categoriilor de populație asupra pericolului reprezentat de 

SIDA și asupra mijloacelor de prevenire a infecției cu HIV;  
✓ promovarea atitudinii de sprijin față de persoanele deja infectate sau bolnave, aparărea 

drepturilor și intereselor acestora;  
✓ oferirea de servicii de asistență materială, morală și psihologică pentru persoanele infectate 

sau bolnave și pentru familiile acestora. 
 

 2.2   Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, în calitate de beneficiar, 
implementează în perioada 11.08.2020 – 29.12.2023 proiectul cu titlul „Program regional integrat de 
prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu 
boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și 
Sud-Est – LIVE(RO) 2 - EST”, cod SMIS: 136209, în baza contractului de finanțare 
POCU/755/4/9/136209. 

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operational Capital 
Uman, Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: 
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Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și 
servicii sociale de interes general, Apel de proiecte: POCU/755/4/9. 

Proiectul va fi implementat de către Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” 
din Iași în parteneriat cu ARAS - Asociația Română Anti-Sida și cu Spitalul Clinic Județean de Urgență 
„Sf. Spiridon” Iași. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă furnizarea de servicii medicale de prevenire, 
depistare precoce (screening), diagnostic şi direcţionare către tratament al pacienţilor cu boli hepatice 
cronice secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatitice B/D şi C din regiunile de dezvoltare Nord-Est 
şi Sud-Est, respectiv din judeţele Bacău (BC), Botoşani (BT), Iaşi (IS), Neamţ (NȚ), Suceava (SV), Vaslui 
(VS), Brăila (BR), Buzău (BZ), Constanţa (CT), Galaţi (GL), Tulcea (TL) şi Vrancea (VN). 

Pentru asigurarea hranei persoanelor din grupul țintă, care sunt acompaniate la screening, a 
fost apreciată ca fiind necesară achiziția serviciilor de catering în condițiile menționate în caietul de 
sarcini. 

 

3.     Descrierea contractului 

3.1 Obiectul contractului 

Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de catering pentru persoanele 
beneficiare din cadrul grupului-țintă selectat în cadrul POCU cu titlul „Program regional integrat de 
prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu 
boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și 
Sud-Est – LIVE(RO) 2 – EST”. 

3.2   Descrierea serviciilor de catering 

Ofertantul va desemna, în termen de 3 zile lucrătoare de la semnarea contractului, o persoană 
de contact și va pune la dispoziție o adresă de e-mail unde se vor primi/trimite comenzile și 
documentele ce vor sta la baza prestării serviciilor de catering. 

Ofertantul va transmite, prin e-mail, un meniu săptămânal cu minim 3 variante de sandwich-
uri pe care le are la dispoziție. 

Cantitatea maximă estimată, pe toată perioada de derulare a contractului, este de 960 de 
porții. Numărul de porții zilnice va fi de aproximativ 10 porții. 

Toate produsele livrate vor respecta prevederile legale în vigoare privind siguranța 
alimentelor. 

 
3.3   Compoziția meniului 

1 porție va conține: 1 apă plată (1500 ml) și 2 sandwich-uri ambalate individual (gramajul unui 
sandwich – minim 250 grame). 
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Sandwich-urile vor fi diversificate, urmând să conțină următoarele: 

• Chiflă/baghetă – maxim 50% din greutatea totală a sandwich-ului; 

• Salam/șuncă presată/mușchi file/bacon, etc., unt/cremă pe bază de unt/cremă pe 
bază de brânză/cașcaval felii – minim 25% din greutatea totală a sandwich-ului; 

• Legume: salată/castraveți/ardei/roșii/varză – maxim 25% din greutatea totală a 
sandwich-ului. 

La cerere, vor fi puse la dispoziție și sandwich-uri vegetale/lacto-vegetariere. 

 

 3.4   Modalitatea de prezentare 

  Apa plată va fi îmbuteliată în butelii PET de 1500 ml. Apa plată trebuie să fie inclusă pe Lista 
apelor minerale naturale recunoscute în România, aprobata prin Ordinul Președintelui Agenției 
Naționale pentru Resurse Minerale nr. 7 din 13.01.2021. 
  Sandwich-urile vor fi ambalate și etichetate individual cu respectarea legislației în vigoare 
privind ambalarea și etichetarea produselor alimentare. 

Prestatorului îi revine sarcina de a ambala și depozita porțiile (1 apă plată 1500 ml și 2 
sandwich-uri) pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la condiţiile din timpul transportului, astfel 
încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală. 
 

 3.5       Livrarea alimentelor  

Livrarea se va efectua de către prestator în conformitate cu comenzile primite din partea 
beneficiarului, comenzi care vor fi transmise prin e-mail cu minim 24 de ore înainte de ora solicitată 
pentru livrare. 

Livrarea se va efectua timp de 20 de zile/lună. Planificarea va putea suferi modificări în funcție 
de calendarul de implementare al proiectului și/sau din alte cauze (Ex. SARS COV 2) 

Livrarea hranei se va efectua o dată pe zi, în intervalul orar estimat 13:00-17:00. Ora exactă de 
livrare, se va stabili concret prin e-mail, când se va transmite și comanda cu numărul de porții din ziua 
respectivă. La livrare, se va preda avizul de însoțire a mărfii. 

Predarea hranei va fi efectuată de către o persoană desemnată din partea Prestatorului care 
va respecta normele de igiena în vigoare. 

Hrana ce face obiectul contractului va fi livrată la următoarea adresă: Spitalul Clinic Județean 
de Urgență, Bd. Tomis, nr. 145, mun. Constanța, jud. Constanța 

Transportul hranei se va face în condiții de respectare a legislației în vigoare cu privire la 
siguranța transportului alimentelor, Prestatorul dispunând de minim 1 mijloc de transport echipat și 
dotat corespunzător pentru transportul hranei, pentru transportul mărfurilor perisabile, autorizat 
veterinar. 

Mijloacele de transport și/sau containerele folosite la transportul alimentelor trebuie 
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menținute curate și în bune condiții pentru a proteja alimentele de contaminare și trebuie, unde este 
necesar, să fie create condiții pentru a permite o curățire adecvată și/sau dezinfecție.   

Mijloacele de transport și recipientele folosite vor fi supuse dezinfecției conform normelor 
epidemiologice în vigoare.   

Recipientele și/sau containerele desemnate nu trebuie folosite decât la transportul 
alimentelor, pentru evitarea riscului contaminării alimentelor. Aceste recipiente și/sau containere 
trebuie marcate în clar și la loc vizibil astfel încât să nu se poata șterge, care să ateste faptul că ele sunt 
utilizate la transportul alimentelor sau să fie marcate „doar pentru alimente”. 

Mijloacele de transport și/sau containerele ce sunt folosite la transportul produselor adiționale 
alimentelor sau la transportul diferitelor alimente în același timp se vor separa pe produse, acolo unde 
este necesar, pentru evitarea contaminării. 

Atunci când mijloacele de transport și/sau containerele au fost folosite la transportul unor 
alimente diferite, se vor spala de fiecare dată înainte de a fi reumplute pentru evitarea contaminării. 

Alimentele din mijloacele de transport și/sau containere trebuie amplasate astfel încât să fie 
protejate impotriva contaminării sau împotriva transferului temperaturii între meniuri. 

Mijloacele de transport și/sau containerele folosite la transportul alimentelor trebuie să fie 
capabile să mențină alimentele la o temperatură adecvată și, unde este cazul, să poată permite ca 
aceste temperaturi să fie monitorizate. 
 

3.6       Recepția alimentelor 

Recepția hranei se va realiza zilnic de către beneficiar prin persoanele desemnate de către 

acesta. În cazul constatării unor deficiențe în prestarea serviciilor, acestea se comunica imediat, în scris, 

prestatorului. 

Prestatorul are obligația de a remedia deficiențele constatate de către beneficiar sau de către 

un reprezentant al eșalonului superior al acesteia în termen de 2 zile, iar înlocuirea alimentelor 

necorespunzătoare se va face în termen de 2 ore, cu consultarea persoanei desemnate de beneficiar, 

fără a pretinde plăţi suplimentare pentru acestea. În cazul în care deficiențele constatate nu sunt 

remediate în termenul stabilit, începând cu a III-a abatere, se va declanșa procedura de reziliere a 

contractului, cu toate consecințele ce decurg din aceasta. 

Pentru controlul prin sondaj al porționării și al temperaturii alimentelor la livrare, prestatorul 

va avea obligația să dețină un cantar și un termometru alimentar, conforme impunerilor legislative.  

Cantitățile constatate lipsă în urma verificărilor efectuate vor fi deduse din facturi. 

Zilnic, hrana va fi verificată obligatoriu de către responsabilul desemnat al beneficiarului.  

 Răspunderea pentru calitatea și cantitatea hranei revine în exclusivitate pe perioada derulării 

contractului prestatorului, cu respectarea măsurilor de siguranță alimentară impuse de HACCP, Reg. 

852/2004/CE privind igiena produselor alimentare. 
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4. Considerații privind elaborarea propunerii tehnice 

 Ofertanții vor elabora Propunerea tehnică în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de 
sarcini, cu respectarea în totalitate a cerințelor minime solicitate, luând în considerare faptul că aceasta 
se va constitui anexă la contractul pentru serviciile de catering (Formularul nr. 1). 
 

5. Considerații privind realizarea propunerii financiare 

Ofertantul va elabora propunerea financiara în conformitate cu Formularul nr. 2 din prezenta 

documentație. 

Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat pentru îndeplinirea contractului. 

Valoarea ofertei va fi exprimată în lei (fără TVA). 

Note: 

➢ Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile 

solicitate cu privire la prețul și tarifele incidente (exprimate în Lei, fara TVA), precum și la condițiile 

financiare și comerciale legate de prestarea serviciilor prevăzute în cadrul caietului de sarcini. 

➢ Oferta are caracter obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de 

valabilitate stabilită de către Autoritatea contractantă și asumată de ofertant. 

➢ În vederea comparării unitare a ofertelor, toate prețurile vor fi exprimate în cifre cu două zecimale. 

➢ Prețul contractului de servicii rămâne ferm pe toata perioada derulării acestuia. 

 

6. Durata contractului 

Durata prezentului contract este până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, 

respectiv 29.11.2023, cu posibilitate de prelungire, prin act adițional, în condițiile prelungirii perioadei 

de implementare a proiectului. 

 

7. Preţul contractului  

Prețul unitar/porție se va menține ferm în lei pe toata perioada de derulare contractului. 

Facturarea serviciilor prestate se va face lunar, până pe data de 10 a lunii în curs pentru luna 

precedentă, în baza documentelor de predare-primire întocmite la livrarea zilnică, documente ce vor 

fi atașate facturii. 

 



 
 

-

 

P
ag

in
a 

8
 

8. Criteriul de atribuire 

Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică va fi „prețul cel mai scăzut” al ofertelor 

ce îndeplinesc în totalitate cerințele caietului de sarcini, calculat pentru numărul maxim de porții pe 

întreaga durată a contractului. 

 Ofertele a căror propunere financiară depășește cuantumul de 17,41 lei fără TVA/porție vor fi 

declarate inacceptabile. 

În cazul în care două sau mai multe oferte au cel mai mic preț egal se va solicita reofertarea 

prețului ofertat. Criteriul se va aplica doar ofertelor declarate admisibile după evaluarea criteriilor de 

calificare, eligibilitate și a propunerii tehnice.  
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Contract de achiziție publică de servicii 
nr. _____ data_______________ 

 
 

 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică, s-a 
încheiat prezentul contract de servicii. 
 
CAPITOLUL I 
1. PĂRȚILE CONTRACTANTE 
1.1 ARAS – Asociația Română Anti-Sida, cu sediul social în: București, Șos. Pantelimon, nr. 86, bloc 
409A, sc. B, parter, ap. 45, sectorul 2, cod poștal 021637 și cu punct de lucru în: București, Bd. Eroii 
Sanitari, nr. 49, sector 5, cod poștal 050471, Tel.: 021 319 07 71, E-mail: aras@arasnet.ro, 
http://www.arasnet.ro, înregistrată la registrul comerțului/autoritățile administrației publice din 
București Sectorul 5 sub nr. PJ/10/1992, cod fiscal 5466592, cont IBAN cerere de prefinantare: RO79 
RZBR 0000 0600 2158 7582, deschis la Raiffeisen Bank, cont IBAN cerere de rambursare: RO84 RZBR 
0000 0600 2158 7589, deschis la Raiffeisen Bank, cont IBAN cerere de plata: RO68 TREZ 7025 0990 
5X02 0205, deschis la Trezorerie Statului sector 2, reprezentată prin Maria Georgescu, Director 
executiv, în calitate de și denumită în continuare „Achizitor”, pe de o parte, 
 
şi 
 
1.2 ……………………………………., cu sediul social în: ……………………. str. .............................., nr. ........, jud. 
....................., telefon/fax: …………….., număr de înmatriculare: J…../…./……, C.U.I.: ………, cod IBAN 
………… deschis la ……………..….. , reprezentată prin ……………………. , avind funcţia de ……………………., în 
calitate de și denumită în continuare „Prestator”, pe de altă parte. 
 
CAPITOLUL II 
2.  DEFINIȚII  
2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract de achiziţie publică de servicii - contractul de achiziţie publică care are ca obiect prestarea 
de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziţie publică de lucrări și toate 
anexele sale; 
b) Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c) preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;  
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e) produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse în anexa 
la prezentul contract și pe care Prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate 
conform contractului;  
f) forţa majoră – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, mai presus de 
controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora și care face imposibilă executarea, 
respectiv îndeplinirea contractului; 
g) zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; an - 
365 de zile. 
 
3. INTERPRETARE 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit. 

                                             
4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRCTULUI   
4.1  Prestatorul se obligă să  presteze Servicii de catering (hrană pacienți) cu livrare în municipiul 
Constanța în cadrul proiectului POCU cu titlul „Program regional integrat de prevenire, depistare 
precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice 
secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și Sud-Est – LIVE(RO) 
2 – EST”, cod SMIS: 2014+: 136209, cod CPV : 55520000-1 Servicii de catering (Rev.2), pentru persoanele din 
grupul țintă, care sunt acompaniate la screening, conform comenzilor transmise de către Achizitor, la 
orele stabilite de către acesta, în perioadele convenite, în condiţiile prevăzute în Caietul de sarcini, în 
oferta tehnică şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2  Livrarea hranei se face în numele și pe cheltuiala Prestatorului, la următoarea adresă: Spitalul Clinic 
Județean de Urgență, Bd. Tomis, nr. 145, mun. Constanța, jud. Constanța 
 
5.  PREȚUL CONTRACTULUI 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului (cheltuiala cu hrana și transportul acesteia), plătibil 
Prestatorului de către Achizitor, este cel prevăzut în oferta care face parte integrantă din prezentul  
contract, respectiv .................. lei/porție, fără TVA. 
5.2  Prețul contractului de servicii este ferm pe toata durata derulării contractului.     
5.3   Valoarea maximă a contractului este de .................. lei, fără TVA, respectiv ..................  lei,  cu TVA, 
pentru un număr de maxim 960 de porții. 
5.4   Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului numai suma aferenta serviciilor prestate, în termen 
de 30 zile de la data emiterii și comunicarii facturii.  
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6. DURATA CONTRACTULUI 
6.1 Durata prezentului contract este până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, 

respectiv 29.11.2023, cu posibilitate de prelungire, prin act adițional, în condițiile prelungirii perioadei 

de implementare a proiectului. 

 
7. EXECUTAREA CONTRACTULUI  
7.1  Executarea contractului începe de la data semnării acestuia și încetează de plin drept, fără 
notificare și fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești în cazul în care se împlinește 
termenul prevăzut la art. 6.1 din contract. 
7.2 Oricare din părți își încalcă oricare din obligațiile sale, după ce a fost avertizată în scris de cealaltă 
parte, duce la rezilierea prezentului contract. 
7.3 Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract, cu excepția încetării 
contractului prin ajungerea la termen, va notifica cealaltă parte, cu cel puțin 15 zile de la data la care 
încetează să-și producă efectele. 
7.4 Prevederile prezentului capitol nu înlatură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat 
încetarea contractului. 
 
8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
8.1 Documentele contractului sunt: 
a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnică;  
c) propunerea financiară; 
d) oferta Prestatorului nr. _____/____________ ; 
e) acte adiționale și alte anexe, pe măsura constituirii acestora, dacă vor exista. 

  
9.  OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI 
9.1 Achizitorul se obligă să transmită comanda prin e-mail cu minim 24 de ore înainte de ora solicitată 
pentru livrare. 
9.2 Achizitorul, prin persoana desemnată de către acesta, are obligaţia de a recepționa zilnic hrana 
livrată. În cazul în care se constată abateri ce pot conduce la consecinţe grave pentru starea de sănătate 
a grupului țintă, persoana desemnată din partea Achizitorului va avea dreptul să refuze primirea hranei, 
iar Prestatorul va fi obligat să înlocuiască alimentele în cauză cu altele corespunzătoare, în decurs de 2 
ore, cu consultarea persoanei desemnate de Achizitor, fără a pretinde plăţi suplimentare pentru 
acestea. 
9.3 Achizitorul se obligă să platească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate și 
recepționate, în termen de 30 de zile de la data emiterii și comunicării facturii.   
9.4 În situația în care Achizitorul dovedește că nu a primit în bugetul propriu sumele necesare efectuării 
plăților aferente executării contractului, deși a pomovat toate formalitățile și acțiunile prevăzute de 
legislația în vigoare și de instrucțiunile de implementare a proiectului, ori au intervenit împrejurări care 
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determină întârzierea plăților și care nu se datorează Achizitorului, iar Achizitorul dovedește cu 
documente legale lipsa sa de culpă, Achizitorul nu va fi obligat la plata de penalități pentru neachitarea 
la termenul stabilit în contract, a obligației de plată.     
9.5 Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 zile de la expirarea perioadei prevăzute la 
clauza 9.3 Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor, exceptând cazul în care Achizitorul se 
află în situația prevăzută la pct. 9.4. Imediat ce Achizitorul onorează factura, Prestatorul va relua 
prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 1 zi lucrătoare. 
9.6  Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 
 
10.  OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI 
10.1  Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada 
convenită, în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini anexă la contract şi în conformitate cu 
obligaţiile asumate prin acesta. 
10.2  Prestatorul se obligă să desemneze, în termen de 3 zile lucrătoare de la semnarea contractului, 
o persoană de contact și va pune la dispoziție o adresă de e-mail unde se vor primi/trimite comezile și 
documentele ce vor sta la baza prestării serviciilor de catering. 
10.3  Prestatorul se obligă să livreze comanda zilnică la locația: Spitalul Clinic Județean de Urgență, 
Bd. Tomis, nr. 145, mun. Constanța, jud. Constanța, în intervalul orar 13:00-17:00, împreună cu avizul 
de însoțire.  
10.4 Prestatorul se obligă să transporte şi să distribuie hrana cu mijloace de transport autorizate 
veterinar. Mijloacele de transport și/sau containerele folosite la transportul alimentelor trebuie 
menținute curate și în bune condiții pentru a proteja alimentele de contaminare și trebuie, unde este 
necesar, să fie create condiții pentru a permite o curățire adecvată și/sau dezinfecție.   
10.5 Prestatorul va executa serviciile care fac obiectul prezentului contract exclusiv cu personal 
calificat, răspunzând direct de calitatea meniului și de conformitatea acestuia cu normele sanitar – 
veterinare în vigoare. 
10.6 Prestatorul se obligă să dețină toate autorizațiile necesare aducerii la îndeplinire a prezentului 
contract. 
10.7 Prestatorul este răspunzator de siguranța  tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate. 
10.8 Prestatorul se obligă să transmită, săptămânal, prin e-mail, un meniu săptămânal cu minim 3 
variante de sandwich-uri pe care le are la dispoziție. 
10.9 Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promtitudinea cuvenita angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică, anexă la 
contract. 
10.10  Prestatorul se obligă să rezolve imediat sesizările și reclamațiile privind calitatea hranei. 
10.11 În situația în care personalul angajat uzează de dreptul la grevă, Prestatorul are obligaţia să 
asigure desfășurarea activității de hrănire. 
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11.  SANCȚIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR  
11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 
prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare de 0,04% la 
valoarea obligaţiei executate cu întârziere pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea 
contractului. 
11.2 În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește obligația de plată a facturii în 
termenul prevăzut la art. 9.3, Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, 
aplicată la valoarea plății neefectuate, de 0,04%/ zi întarziere, dar nu mai mult decât valoarea plații 
neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată. 
11.3 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. 
11.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
Prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare 
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Prestator.  În acest caz, 
Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din  contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
12. RECEPȚIE ȘI VERIFICĂRI  
12.1 Recepția cantitativă și calitativă se va efectua zilnic de către Achizitor prin persoanele desemnate 
de către acesta.   
12.2 Procesul verbal de recepție va avea anexat centralizătorul cu numărul de porții livrate zilnic, 
meniul din ziua respectivă, avizul de însoțire a mărfii, o declarație de conformitate pentru hrana livrată 
(gramaj/porție). În cazul constatării unor deficienţe în prestarea serviciilor, acestea se comunică 
imediat, în scris, Prestatorului. 
12.3  Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
12.4 Achizitorul, prin persoana desemnată de către acesta, are obligaţia şi dreptul de a urmări şi verifica 
distribuirea alimentelor pe tot parcursul derulării contractului. În cazul în care se constată abateri ce 
pot conduce la consecinţe grave pentru starea de sănătate grupului țintă, Achizitorul va avea dreptul 
să oprească distribuirea hranei, iar Prestatorul va fi obligat să înlocuiască alimentele sau hrana în cauză 
cu altele corespunzătoare, în decurs de 2 ore, cu consultarea persoanei desemnate de Achizitor, fără 
a pretinde plăţi suplimentare pentru acestea. 
12.5 Pentru cantitățile constate lipsă, precum și alte deficiențe constatate în urma verificărilor 
efectuate, Achizitorul va aduce la cunoștință în scris Prestatorului termenul limită de remediere a 
acestora. În situația în care Prestatorul nu remediaza deficiențele notificate de către Achizitor, aceasta 
din urmă va declanșa, începând cu a III-a abatere, procedura de reziliere a contractului, cu toate 
consecințele ce decurg din aceasta. 
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13.  PLATA ȘI AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 
13.1  Facturarea serviciilor prestate se va face lunar, până pe data de 10 a lunii în curs pentru luna 
precedentă, în baza documentelor de predare-primire întocmite la livrarea zilnică, documente ce vor 
fi atașate facturii. Facturile vor reflecta cantitățile recepționate efectiv de Achizitor confirmate prin 
procesele verbale de recepție.  Plata facturilor se va face în termen de 30 de zile de la data emiterii și 
depunerii facturii de către furnizor. 
În situația în care Achizitorul dovedește că nu a primit în bugetul propriu, sumele necesare efectuării 
plăților, pentru serviciile executate de către Prestator, deși a pomovat toate formalitățile și acțiunile 
prevăzute de legislația în vigoare și de instrucțiunile de implementare a proiectului, ori au intervenit 
împrejurări care determină întârzierea plăților și care nu se datorează Achizitorului, iar acesta 
dovedește cu documente legale, lipsa sa de culpă, Achizitorul nu va fi obligat la plata de penalități 
pentru neachitarea la termenul stabilit în contract, a obligației de plată. 
13.2 Plata se va face cu OP în contul Prestatorului.  
13.3 Prețul contractului nu se ajustează și rămâne fix pe toata perioada desfășurării contractului. 
 
14. AMENDAMENTE 
14.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului. 

 
15. CESIUNEA 
15.1  Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, 
fără să obţină, în prealabil, acordul scris al Achizitorului. 
15.2  Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract.  
15.3 Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din contract, obligaţiile născute rămânând în    
sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 

       
16. FORȚA MAJORĂ 
16.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
16.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
16.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
16.4 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. 
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16.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
 
17. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 
17.1  Achizitorul şi  Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin   
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
17.2  În cazul în care Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă 
contractuală, timp de 15 zile, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 
judecătoreşti de la sediul Achizitorului. 
 
18. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 
18.1  Limba care guvernează contractul este limba română. 

  
19. COMUNICARI 
19.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
19.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
19.3 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
20. LEGEA  APLICABILĂ  CONTRACTULUI 
20.1  Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
           
Parţile au înteles să încheie azi ____________ prezentul contract în (2) două exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare parte.     
  
 
ACHIZITOR,                                                                                                                      PRESTATOR,
                                                                                                     
                                                                             
                                                 
 



   
 

MODELE DE FORMULARE 

 

 

Formularul nr. 1 

................………...............                     
(denumirea ofertantului) 

 
 
 

PROPUNERE TEHNICĂ 
 
 
 

Cerinţe tehnice solicitate de Autoritate contractantă 
Modul de  îndeplinire a cerinţei de către 

operatorul economic 

Alte precizări 
(daca este 

cazul) 

3.     Descrierea contractului 

3.1 Obiectul contractului 

Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor 
de catering pentru persoanele beneficiare din cadrul 
grupului-țintă selectat în cadrul POCU cu titlul 
„Program regional integrat de prevenire, depistare 
precoce (screening), diagnostic și direcționare către 
tratament al pacienților cu boli hepatice cronice 
secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și 
C din regiunile Nord-Est și Sud-Est – LIVE(RO) 2 – EST”. 

  

3.2   Descrierea serviciilor de catering 

Ofertantul va desemna, în termen de 3 zile lucrătoare 
de la semnarea contractului, o persoană de contact și 
va pune la dispoziție o adresă de e-mail unde se vor 
primi/trimite comezile și documentele ce vor sta la 
baza prestării serviciilor de catering. 

Ofertantul va transmite, prin e-mail, un meniu 
săptămânal cu minim 3 variante de sandwich-uri pe 
care le are la dispoziție. 

Cantitatea maximă estimată, pe toată perioada de 
derulare a contractului, este de 960 de porții. 
Numărul de porții zilnice va fi de aproximativ 10 porții. 

Toate produsele livrate vor respecta prevederile 
legale în vigoare privind siguranța alimentelor. 

  

3.3   Compoziția meniului 

1 porție va conține: 1 apă plată (1500 ml) și 2 
sandwich-uri ambalate individual (gramajul unui 
sandwich – minim 250 grame). 

Sandwich-urile vor fi diversificate, urmând să conțină 
următoarele: 

• Chiflă/baghetă – maxim 50% din greutatea totală a 
sandwich-ului; 

• Salam/șuncă presată/mușchi file/bacon, etc., 
unt/cremă pe bază de unt/cremă pe bază de 

  



   
 

brânză/cașcaval felii – minim 25% din greutatea totală 
a sandwich-ului; 

• Legume: salată/castraveți/ardei/roșii/varză – maxim 
25% din greutatea totală a sandwich-ului. 

La cerere, vor fi puse la dispoziție și sandwich-uri 
vegetale/lacto-vegetariere. 

3.4   Modalitatea de prezentare 

Apa plată va fi îmbuteliată în butelii PET de 1500 ml. 
Apa plată trebuie să fie inclusă pe Lista apelor 
minerale naturale recunoscute în România, aprobata 
prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale pentru 
Resurse Minerale nr. 7 din 13.01.2021. 

Sandwich-urile vor fi ambalate și etichetate individual 
cu respectarea legislației în vigoare privind ambalarea 
și etichetarea produselor alimentare. 

Prestatorului îi revine sarcina de a ambala și depozita 
porțiile (1 apă plată 1500 ml și 2 sandwich-uri) pentru 
ca acestea să facă faţă, fără limitare, la condiţiile din 
timpul transportului, astfel încât să ajungă în bună 
stare la destinaţia finală. 

  

3.5       Livrarea alimentelor  

Livrarea se va efectua de către prestator în 
conformitate cu comenzile primite din partea 
beneficiarului, comenzi care vor fi transmise prin e-
mail cu minim 24 de ore înainte de ora solicitată 
pentru livrare. 

Livrarea se va efectua timp de 20 de zile/lună. 
Planificarea va putea suferi modificări în funcție de 
calendarul de implementare al proiectului și/sau din 
alte cauze (Ex. SARS COV 2) 

Livrarea hranei se va efectua o dată pe zi, în intervalul 
orar estimat 13:00-17:00. Ora exactă de livrare, se va 
stabili concret prin e-mail, când se va transmite și 
comanda cu numărul de porții din ziua respectivă. La 
livrare, se va preda avizul de însoțire a mărfii. 

Predarea hranei va fi efectuată de către o persoană 
desemnată din partea Prestatorului care va respecta 
normele de igiena în vigoare. 

Hrana ce face obiectul contractului va fi livrată la 
următoarea adresă:  Spitalul Clinic Județean de 
Urgență, Bd. Tomis, nr. 145, mun. Constanța, jud. 
Constanța. 

Transportul hranei se va face în condiții de respectare 
a legislației în vigoare cu privire la siguranța 
transportului alimentelor, Prestatorul dispunând de 
minim 1 mijloc de transport echipat și dotat 
corespunzător pentru transportul hranei, pentru 
transportul mărfurilor perisabile, autorizat veterinar. 

Mijloacele de transport și/sau containerele folosite la 
transportul alimentelor trebuie menținute curate și în 
bune condiții pentru a proteja alimentele de 
contaminare și trebuie, unde este necesar, să fie 
create condiții pentru a permite o curățire adecvată 
și/sau dezinfecție.   

  



   
 

Mijloacele de transport și recipientele folosite vor fi 
supuse dezinfecției conform normelor epidemiologice 
în vigoare.   

Recipientele și/sau containerele desemnate nu 
trebuie folosite decât la transportul alimentelor, 
pentru evitarea riscului contaminării alimentelor. 
Aceste recipiente și/sau containere trebuie marcate în 
clar și la loc vizibil astfel încât să nu se poata șterge, 
care să ateste faptul că ele sunt utilizate la transportul 
alimentelor sau să fie marcate „doar pentru 
alimente”. 

Mijloacele de transport și/sau containerele ce sunt 
folosite la transportul produselor adiționale 
alimentelor sau la transportul diferitelor alimente în 
același timp se vor separa pe produse, acolo unde este 
necesar, pentru evitarea contaminării. 

Atunci când mijloacele de transport și/sau 
containerele au fost folosite la transportul unor 
alimente diferite, se vor spala de fiecare dată înainte 
de a fi reumplute pentru evitarea contaminării. 

Alimentele din mijloacele de transport și/sau 
containere trebuie amplasate astfel încât să fie 
protejate impotriva contaminării sau împotriva 
transferului temperaturii între meniuri. 

Mijloacele de transport și/sau containerele folosite la 
transportul alimentelor trebuie să fie capabile să 
mențină alimentele la o temperatură adecvată și, 
unde este cazul, să poată permite ca aceste 
temperaturi să fie monitorizate. 

3.6       Recepția alimentelor 

Recepția hranei se va realiza zilnic de către beneficiar 
prin persoanele desemnate de către acesta. În cazul 
constatării unor deficiențe în prestarea serviciilor, 
acestea se comunica imediat, în scris, prestatorului. 

Prestatorul are obligația de a remedia deficiențele 
constatate de către beneficiar sau de către un 
reprezentant al eșalonului superior al acesteia în 
termen de 2 zile, iar înlocuirea alimentelor 
necorespunzătoare se va face în termen de 2 ore, cu 
consultarea persoanei desemnate de beneficiar, fără 
a pretinde plăţi suplimentare pentru acestea.  În cazul 
în care deficiențele constatate nu sunt remediate în 
termenul stabilit, începând cu a III-a abatere  se va 
declanșa procedura de reziliere a contractului, cu 
toate consecințele ce decurg din aceasta. 

Pentru controlul prin sondaj al porționării și al 
temperaturii alimentelor la livrare, prestatorul va 
avea obligația să dețină un cantar și un termometru 
alimentar, conforme impunerilor legislative.  

Cantitățile constatate lipsă în urma verificărilor 
efectuate vor fi deduse din facturi. 

Zilnic, hrana va fi verificată obligatoriu de către 
responsabilul desemnat al beneficiarului.  

Răspunderea pentru calitatea și cantitatea hranei 
revine în exclusivitate pe perioada derulării 
contractului prestatorului, cu respectarea măsurilor 

  



   
 

 
 

Data: ____________ (zi/lună/an) 
 
 
 

Operator economic, 
_______________________________ 

 
 
_______________________________, în calitate de _______________________________, legal 
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de siguranță alimentară impuse de HACCP, Reg. 
852/2004/CE privind igiena produselor alimentare. 

7. Preţul contractului  

Prețul unitar/porție se va menține ferm în lei pe toata 
perioada de derulare contractului. 

Facturarea serviciilor prestate se va face lunar, până 
pe data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, 
în baza documentelor de predare-primire întocmite la 
livrarea zilnică, documente ce vor fi atașate facturii. 

  



   
 

Formularul nr. 2 

................………...............                     
(denumirea ofertantului) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către: ...................................................................................   

 

1. Examinând specificațiile tehnice, subsemnatul(ții), reprezentant(ți) ai ofertantului 

_______________ (denumirea/numele ofertantului) mă/ne ofer(im) ca, în conformitate cu prevederile 

şi cerinţele solicitate, să prestăm Servicii de catering (hrană pacienți) cu livrare în municipiul 

Constanța în cadrul Proiectului POCU cu titlul „Program regional integrat de prevenire, depistare 

precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice 

secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și Sud-Est – LIVE(RO) 

2 – EST”, pentru suma de _______________ lei, fără TVA, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda 

ofertei, la care se adaugă TVA în valoare de _______________ (suma în litere şi în cifre ) conform 

prețurilor unitare detaliate în centralizatorul de prețuri anexat la prezentul formular de ofertă, pe baza 

cărora se va stabili valoarea totală a contractului, plătibilă după recepţia serviciilor. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în 

termenul convenit. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data 

de _______________ (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată 

oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

                                              

Data: ____________ (zi/lună/an) 
 
 

Operator economic, 
_______________________________ 

 
 
_______________________________, în calitate de _______________________________, legal 
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _______________________________ 
 

 



   
 

 

Anexă la formularul de ofertă 

 

Nr. 
ctr. 

Denumire serviciu U.M. 
Cantitate 
maximă 

Preţ 
unitar 

(lei, fără 
TVA) 

Valoare, 
lei fără 

TVA 
TVA 

Valoare, 
lei fără 

TVA 

0 1 2 3 4 5=3x4 6 7=5+6 

1 
Servicii de catering (hrană 
pacienți) cu livrare în 
municipiul Constanța 

porție 960     

Total    

 

 

*  Propunerea financiară va fi elaborată astfel încat aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate 

cu privire la preț. 

** Oferta va fi exprimată în lei cu două zecimale. 

 

Data: ____________ (zi/lună/an) 
 
 
 

Operator economic, 
_______________________________ 

 
 
_______________________________, în calitate de _______________________________, legal 
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

Formularul nr. 3 
................………...............                     
(denumirea ofertantului) 

 
 
 

DECLARAŢIE  
privind acceptarea clauzelor contractuale 

 

 

 

 

Subsemnatul, …………….................………, reprezentant legal/împuternicit al ……….........……………… 

(denumirea ofertantului), declar că, în cazul în care vom fi declaraţi câştigători în cadrul achiziției 

directe având ca obiect Servicii de catering (hrană pacienți) cu livrare în municipiul Constanța în cadrul 

proiectului POCU cu titlul „Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), 

diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor 

virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și Sud-Est – LIVE(RO) 2 – EST”, cod SMIS: 

2014+: 136209, cod CPV: 55520000-1 Servicii de catering (Rev.2), organizată de ARAS – Asociaţia 

Română Anti-SIDA ne vom îndeplini toate sarcinile cu stricta respectare a condiţiilor contractului. 

            Precizăm că: 

    |_|    ne însuşim conţinutul acestuia, aşa cum a fost publicat în anunț; 

    |_| formulăm următoarele amendamente referitoare la clauzele contractuale specifice: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

Data: ____________ (zi/lună/an) 
 

Operator economic, 
_______________________________ 

 
 
 
 
_______________________________, în calitate de _______________________________, legal 
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _______________________________ 
 

 

 

 

 


