72375 18.12.2020

SECȚIUNEA FORMULARE
SERVICII DE PRODUCȚIE A UNUI FILM DOCUMENTAR, CU MATERIALE
VIDEO OBȚINUTE ÎN URMA EVENIMENTULUI “FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE
INVESTIȚII LA PROIECTUL BRUA - FAZA 1” (SERVICII PENTRU EVENIMENTE)
Cod CPV 79952000-2
Valoare estimată 87.500,00 lei fără TVA
Contract servicii sociale
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CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ
P-ţa C.I. MOTAŞ nr.1
(denumirea entității contractante și adresa completă)
Ca urmare a invitației de participare nr. ….... din …….......…….., privind aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului sectorial având ca obiect: ……………………………………………..
noi ...................................................... (denumirea/numele ofertantului, date de identificare şi adresa
completă), transmitem oferta noastră cuprinzând: Documente de calificare, Propunere tehnică și
Propunere financiară.
Persoana care reprezintă societatea la procedură este ....................................................………… (se
mentioneaza persoana imputernicita de ofertantul unic/toti membrii asocierii, in cazul depunerii
ofertei in asociere, sa ii reprezinte in cadrul procedurii si sa semneze documentele din cadrul
ofertei si corespondenta purtata cu entitatea contractanta pana la finalizarea procedurii de
achizitie sectoriala).
Ne angajăm, în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire, să încheiem cu S.N.T.G.N.
TRANSGAZ S.A. contractul sectorial în cazul in care oferta noastra este declarata castigatoare.
În cazul neîndeplinirii unuia dintre angajamentele stipulate, am luat la cunoştinţă că vom decade
din drepturile câştigate în urma atribuirii.
Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare,
aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea.
Datele de identificare financiara ale ofertantului sunt urmatoarele:
TITULAR CONT (Nume si adresa): _______________________________
Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): ______________________
BANCA (Numele si adresa Bancii): ______________________________
IBAN: ____________________________
Declaram că nu participam pentru acelaşi contract în nicio altă oferta indiferent sub ce forma
(individual, ca membru intr-o asociere, in calitate de subcontractant, in calitate de tert sustinator)
şi suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea contractului.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal
referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele
prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă." Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub
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sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor
documentelor prezentate în vederea participării la procedură, precum şi pentru realitatea
informaţiilor, datelor şi angajamentelor furnizate/ făcute în cadrul procedurii.
Data completării
Operator economic,
(semnatura autorizata si stampila)
__________________________________
A se completa de către ofertant.
A se completa de către asociere, în cazul ofertei comune.
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OPERATOR ECONOMIC
_______________________ (denumire)
IMPUTERNICIRE
Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat
de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al
Ofertantului/ Ofertantului asociat/ Tertului sustinator/ Subcontractantului ………………………………
(denumire), cu sediul in …………………………….. (adresa operatorului economic), CUI nr. ....., CIF nr.
......, imputernicesc prin prezenta pe Dl./ Dna. ………………….……, domiciliat(a) in
…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/
Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ……......................, la data de …………, CNP …………………….,
avand functia de ……………………......, să semneze urmatoarele documente depuse in cadrul
procedurii de atribuire a contractului de servicii avand ca obiect "…………………….":
1. Oferta (documente de calificare, propunere tehnică, propunere financiară);
2. Raspunsurile la clarificari;
3. Contractul sectorial
4. Orice alta corespondenta cu Entitatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.
Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea
subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedură.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice
decizie a Entitatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea
contractelor de achizitie sectoriala.

Data
……………

Denumirea mandantului
Societatea__________________
reprezentată legal prin
_________________________
(Nume, prenume)
avand functia de
_________________________
(Functie)

_________________________
(numele persoanei imputernicite)
_________________________
(semnatura persoanei imputernicite)
___________________________

(Semnătura autorizată şi stampila)
________________________________
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Formular de oferta servicii
OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Către .......................................................................................................
(denumirea entității contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ......
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de
.................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la
care se adaugă TVA în valoare de ..............................................lei (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda
ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din anexă,
în graficul de timp.
3.Ne
angajăm
să
menţinem
această
ofertă
valabilă
pentru
o
durată
de
................................................................................... luni (durata în litere şi cifre)
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. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
 depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
 nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului sectorial / acordului-cadru aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Centralizator de preţuri servicii
OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru servicii
Anexă la ofertă

Nr.
crt

Activitatea
(gama/faza)

Cantitatea

Preţul
unitar
Lei

Preţul
Total
Lei
(col 2x col 3)

0

1

2

3

4

1

Prelucrare bruturi/ arhivare/ film
full event
Pachet grafic dedicat, inclusiv
generic IN-OUT
Docu-reportaj eveniment
28.11.2020- film inaugurare BRUA
FAZA 1
Prelucrare filmare drona

1

prelucrare filmare Bucuresti 3-5
sincroane
Interviu

1

Video making of

1

2
....

1
1

1

TOTAL

.............................................
(semnătura autorizată și ștampila)
L.S.
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DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant
imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), in nume propriu si in numele
asocierii (dupa caz) declar pe propria raspundere ca ne-am insusit forma si continutul contractului
sectorial publicat in cadrul prezentei proceduri de atribuire si ca suntem de acord, fara niciun fel de
obiectiuni, cu toate prevederile, obligandu-ne sa respectăm în totalitate conţinutul acestora.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de __________________, legal
autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

A se completa de către ofertant.
A se completa de către asociere, în cazul ofertei comune.
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OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)

DECLARATIE
de neîncadrare în situațiile prevăzute de art. 73 din Legea Nr. 99/2016, privind evitarea
conflictului de interese
Partea III: Motive de excludere, C: Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri
profesionale Articolul 57 alineatul (4) din Directiva 2014/24/UE

Subsemnatul(a) ......................................................... (denumirea, numele operatorului economic),
in calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător la procedura de
____________ pentru atribuirea contractului sectorial avand ca obiect: ___________________________, la
data de .......................... (zi/luna/an), organizata de SNTGN TRANSGAZ SA Medias , declar pe
propria raspundere ca nu ma incadrez in nici una din situatiile prevazute de art. 73 din Legea nr.
99/2016, de mai jos, respectiv:
- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă
sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane
cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante sau al furnizorului de servicii de
achiziție implicat în procedura de atribuire;
- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea
contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv
ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:
Nr. crt. Nume și prenume
Funcție
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

STERIAN ION
IUGA ALEXANDRU
LEAHU MIHAI LEONTIN
TÂRSAC GRIGORE
LUPEAN MARIUS VASILE
LUCA BOGDAN -AVRAM
GHIDIU ELISABETA
MIHAI CORNEL
PETRESCU MONICA-ALEXANDRA
BORDI MĂDĂLINA-GEORGETA
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Director General
Director General Adjunct
Director General Adjunct
Director General Adjunct
Director Economic
Director Departament
Director Departament
Director Direcție
Director Direcție
Expert

Inteleg ca in cazul in care se constată existența unui conflict de interese, voi putea fi
eliminat din procedura de atribuire, conform prevederilor art.75 alin. 3 din Legea nr. 99/2016.
Data completarii
………..............

Operator economic,
................................

A se completa de către ofertant.
A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul ofertei comune.
A se completa de către subcontractanți, după caz.
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DECLARAŢIE
privind depunerea unei oferte comune

Subsemnaţii,
a) ................................................................................................, reprezentant legal al
________________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic) - lider al asocierii
şi
b) ................................................................................................, reprezentant legal al
________________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic) – asociat
……………………………………………………
in cadrul procedurii de atribuire a contractului sectorial avand ca obiect ...........................................,
organizată de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. declarăm pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals in declaraţii, că depunem ofertă comună, ne asumăm obligaţia solidară
pentru oferta comună şi ne angajăm să răspundem in solidar pentru orice consecinţe ale
viitorului contract sectorial in cazul in care oferta comună va fi declarată castigatoare. Noi
confirmam că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi
în numele fiecărui membru al asocierii. Cunoastem faptul ca membrii asocierii au raspundere
solidara si individuala fata de entitatea contractanta in privinta participarii atat in procedura de
atribuire cat şi ulterior semnarii contractului.

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

OPERATOR ECONOMIC,
…………….
(semnătura autorizată și ștampila)

OPERATOR ECONOMIC,
……………
(semnătura autorizată și ștampila)

__________________________________
A se completa de către asociere, în cazul ofertei comune.
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OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)

Declarație privind respectarea, la elaborarea ofertei, a reglementărilor obligatorii în
domeniile mediului, social, al relaţiilor de muncă și protecția muncii, conform
prevederilor art. 64 alin. 2 din Legea nr. 99/2016, privind achizițiile sectoriale

Subsemnatul…………………………..,
în
calitate
de
……………………….
în
cadrul
societății…………………………………, declar că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile
relevante din domeniile mediului, social, al relaţiilor de muncă și protecția muncii, stabilite prin
legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau
prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii.
Prin prezenta, declar că la elaborarea ofertei depuse s-au respectat:
- obligațiile în domeniul legislației de mediu, astfel cum sunt menționate în legislația
națională, în documentele achiziției și la articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE;
- obligațiile în domeniul legislației sociale, astfel cum sunt menționate în în legislația
națională, în în documentele achiziției și la articolul 18 alineatul (2) din Directiva
2014/24/UE;
- obligațiile în domeniul legislației muncii, astfel cum sunt menționate în legislația
națională, în documentele achiziției și la articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE.

Data completării:

Ofertant (denumire)
Semnătură autorizată

A se completa de către ofertant.
A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul ofertei comune.
A se completa de către subcontractanți, după caz.
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OPERATOR ECONOMIC

FORMULAR III A

(denumirea/numele)
Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 177 din Legea 99/2016
privind achizițiile sectoriale
(DUAE- Partea III: Motive de excludere, A: Motive referitoare la condamnările penale - Articolul
57, alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE)
Subsemnatul _______________(nume, prenume)________________, reprezentant împuternicit al
________(denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului)_________, declar pe propria
răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în
acte publice, că nu ne aflăm în nici una dintre situațiile prevăzute la art. 177 din Legea 99/2016
privind achizițiile sectoriale cu modificările și completăile ulterioare, respectiv:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută la art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute la art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute la art. 10 - 13
din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute la art. 18^1 - 18^5
din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
d) acte de terorism prevăzute la art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic
a fost condamnat;
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e) spălarea banilor, prevăzută la art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută la art.
36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209 - 217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
Data completării

Candidat/ofertant,

……………….

(semnatura autorizată)

A se completa de către ofertant.
A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul ofertei comune.
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OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)

FORMULAR IIIB

Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 178
din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
(DUAE- Partea III: Motive de excludere, B: Motive legate de plata impozitelor sau a
contribuțiilor la asigurările sociale - Articolul 57 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE)
Prin prezenta declar faptul că Societatea ………………………………………. respectă prevederile art. 178
din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și nu și-a încălcat obligaţiile privind plata
impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.
În susținerea celor declarate, la solicitarea entității contractante,:
-

Certificate privind plata, la data solicitării, a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la
bugetul general consolidat inclusiv contributia pentru asigurarile sociale de stat
(formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul
este rezident).

Data completării:

Ofertant (denumire)
Semnătură autorizată

A se completa de către ofertant.
A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul ofertei comune.
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OPERATOR ECONOMIC

FORMULAR III C1

(denumirea/numele)

Declarație privind neîncararea în situațiile prevăzute la art. 180 din Legea 99/2016
privind achizițiile sectoriale
(DUAE- Partea III: Motive de excludere, C: Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri
profesionale, - Articolul 57, alineatul (4) din Directiva 2014/24/UE)

Subsemnatul _______________(nume, prenume)________________, reprezentant împuternicit al
________(denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului)_________, declar pe propria
răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în
acte publice, că nu ne aflăm în nici una dintre situațiile prevăzute la art. 180 din Legea 99/2016
privind achizițiile sectoriale cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 64 alin. (1), iar entitatea contractantă poate demonstra
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale entităţilor competente prin
care se constată încălcarea acestor obligaţii;
b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară, sau în încetarea
activităţii;
c) a comis o abatere profesională gravă, care îi pune în discuţie integritatea, iar entitatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie
a unei instanţe judecătoreşti, a unei autorităţi administrative sau a unei organizaţii internaţionale;
d) entitatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera
că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea
concurenţei în cadrul sau/în legătură cu procedura în cauză;
e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau/în legătură cu procedura în cauză,
iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe,
prevăzute la art. 75 alin. (3);
f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus
la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai
puţin severe;
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g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau
în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului
contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise
la solicitarea entităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în
măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al entităţii
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în
cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o
influenţă semnificativă asupra deciziilor entităţii contractante privind excluderea din procedura
de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Data completarii ......................

Ofertant,
(semnatura autorizată)

A se completa de către ofertant.
A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul ofertei comune.
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CONTRACT DE SERVICII
nr.______________data_______________
Preambul
Prezentul contract de achiziție de servicii, (denumit în continuare „Contractul”), s-a
încheiat având în vedere prevederile din Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale,
modificată și completată (denumită în continuare “Legea nr.99/2016”) și cele din
Hotărârea de Guvern nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr.99/2016
privind achizițiile sectoriale, modificată și completată (denumită în continuare „H.G.
nr.394/2016”), precum și procedurile interne al Achizitorului, între:
Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A., cu sediul în
Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr. 1, tel.: 0269-803333, fax : 0269-839029, e-mail :
cabinet@transgaz.ro , înregistrată la registrul comerțului cu nr J32/301/2000, cod de
înregistrare fiscală RO13068733, cont IBAN nr. RO 09 RNCB 0231 0195 2531 0001,
deschis la B.C.R. Mediaș, reprezentată prin Director General STERIAN ION, în calitate de
Achizitor, pe de o parte
și
...... cu sediul în ........, înregistrată la registrul comerțului cu nr. ......., cod de înregistrare
fiscală ......, cont virament nr. IBAN : ..........., deschis la ............... .......... reprezentată prin
Administrator ............., în calitate de Prestator, pe de altă parte.
denumite împreună "Părțile".
Art. 1.
Obiectul Contractului
1.1. Obiectul Contractului îl reprezintă achiziționarea de ”Servicii de producție a
unui film documentar, cu materiale video obținute în urma evenimentului
”Finalizarea Lucrărilor de Investiții la Proiectul BRUA – Faza 1” ce a avut loc
în data de 28.11.2020 (denumite în continuare ”Serviciile”), în conformitate cu
prevederile din prezentul Contract, a documentelor sale componente, cu
dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice și de calitate în vigoare.
Art. 2.
Preţul Contractului
2.1. Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul Contract pentru
”Servicii de producție a unui film documentar, cu materiale video obținute
în urma evenimentului ”Finalizarea Lucrărilor de Investiții la Proiectul BRUA
– Faza 1”” în sumă de ............., conform prevederilor legale.
2.2. Preţul Contractului este ferm, nu se ajustează și nu se modifică. În prețul
contractului sunt incluse servicii/produsele mentionate în caietul de sarcini.
2.3. Achizitorul nu va plăti alte taxe, accize, tarife sau orice alte sume suplimentare
prețului stabilit la art. 2.1 din prezentul Contract.
Art. 3.
Durata Contractului
3.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți.
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3.2. Durata prezentului Contract este de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
Contractului.
Art. 4.
Executarea Contractului
4.1. Prestarea Serviciilor care fac obiectul Contractului începe la data semnării acestuia de
către ambele părți.
4.2. Prestatorul va întocmi un Raport de prestare a serviciilor , care se va preda
Achizitorului în termen de 20 zile lucrătoare de la data semnării contractului.
Art. 5.
Documentele Contractului
5.1. Documentele Contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) actele adiţionale, dacă există;
c) contractul de asociere, dacă este cazul;
d) acordul de confidențialitate, dacă este cazul;
e) contractele încheiate de către Prestator cu subcontractanții desemnați în ofertă, după
caz;
Art. 6.
Modalități de plată
6.1. Factura emisă de Prestator în baza documentelor avizate de Achizitor (care confirmă
prestarea serviciilor) va fi achitată de Achizitor în termen de maxim 30 de zile de la
înregistrarea acestora la sediul Achizitorului.
6.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul doar în baza Raportului de prestare a
serviciilor.
Art. 7.
Sancţiuni pentru neexecutarea obligaţiilor
7.1. În cazul în care Prestatorul nu execută, execută cu întârziere sau defectuos obligaţiile
asumate prin Contract, atunci acesta datorează Achizitorului, cu titlu de penalități de
întârziere, un procent de 0,05 din valoarea serviciilor neprestate pentru fiecare zi de
întârziere, de la scadența obligațiilor și până la îndeplinirea integrală și
corespunzătoare a acestora. Factura aferentă penalităților se plătește de către
Prestator în termen de 5 zile de la primirea acesteia.
7.2. În cazul în care Achizitorul nu execută obligația de plată, atunci Prestatorul are
dreptul de pretinde, cu titlu de penalități, un procent de 0,05 din valoarea facturii
neachitată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligației.
.
7.3. Nerespectarea obligațiilor asumate în prezentul Contract de către Prestator, dă
dreptul Achizitorului de a considera Contractul reziliat de drept și de a pretinde plata
de daune-interese; în acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data rezilierii
Contractului. Obligația se consideră neexecutată în termen de 3 zile de la scadență.
7.4. În cazul în care intervine sancțiunea rezilierii în condițiile art. 7.3, Prestatorul
datorează Achizitorului daune-interese în cuantum de 115% din restul de executat.
Achizitorul este scutit de proba prejudiciului în acest caz.
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Art. 8.

Definiţii

Achizitor și Prestator

Contractul

Forță Majoră
Prețul Contractului

înseamnă părțile contractante, așa cum
sunt acestea numite în prezentul
Contract;
prezentul act juridic care reprezintă
acordul de voinţă al Achizitorului și
Prestatorului,
anexele
și
actele
adiționale, precum și documentele
Contractului, enumerate la art. 5;
este evenimentul definit de art.1.351
alin. (2) din Codul civil;
înseamnă prețul plătibil Prestatorului de
către Achizitor, în baza Contractului,
pentru
îndeplinirea
integrală
și
corespunzătoare a tuturor obligațiilor
asumate prin Contract;

Proces-verbal de recepţie/Raport

Servicii
Produse
Zi

înseamnă document semnat de către
Achizitor
și
Prestator,
în
baza
contractului, care atestă faptul că
Serviciile au fost livrate, în care se
menționează dacă au fost sau nu
descoperite neconformități față de
documentele contractului;
Înseamnă toate activitățile a căror
prestare face obiect al Contractului;
Înseamnă produsele care fac obiectul
contractului
înseamnă zi calendaristică, iar anul
înseamnă 365 de zile.

Art. 9.
Obligaţiile Prestatorului
9.1. Prestatorul se obligă să presteze Serviciile/furnizeze produsele care fac obiectul
prezentului Contract în perioada convenită, la standardele şi/sau performanţele
prezentate în documentele Contractului.
9.2. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea Serviciilor, să asigure resursele
umane, materiale, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură
provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru Contract, în măsura în care necesitatea
asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil
din Contract.
9.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia Serviciilor în conformitate cu
termenele asumate. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului
folosit pe toată durata Contractului.
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9.4. Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea Contractului
fără aprobarea prealabilă a Achizitorului şi de la a se angaja în orice altă activitate
care intră în conflict cu obligaţiile sale faţă de Achizitor conform prezentului
Contract.
9.5. Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi
protecţia muncii şi, după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de
muncă, convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocierile colective,
eliminarea muncii forţate şi obligatorii, eliminarea discriminării în privinţa angajării şi
ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii minorilor.
9.6. Prestatorul va prezenta rapoartele conform celor specificate în Caietul de Sarcini.
9.7. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în
Romania şi se va asigura că și personalul său, salariat sau contractat de acesta,
conducerea sa sau orice altă persoană implicată de Prestator în executarea
prezentului contract va respecta şi se va supune, de asemenea, aceloraşi legi şi
reglementări.
9.8. Prestatorul va despăgubi Achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie
rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul
său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa sau de către orice altă
persoană implicată de Prestator în executarea prezentului Contract.
9.9. Dacă Prestatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, toate
aceste persoane vor fi ţinute solidar de îndeplinirea obligaţiilor din Contract.
Persoana desemnată de asociere să acţioneze în numele sau în cadrul Contractului va
avea autoritatea de a reprezenta şi angaja contractual asocierea.
9.10. Schimbarea liderului asocierii trebuie notificată Achizitorului.
9.11. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaţiile folosite pentru sau în legătură cu
Serviciile prestate şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor
încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală.
Art. 10. Obligaţiile Achizitorului
10.1. Achizitorul se obligă să achite prețul prevăzut la art. 2 la termenele și în condițiile
stabilite în Contract.
10.2. Achizitorul se obligă să recepționeze Serviciile prestate în termenul convenit, cu
respectarea prevederilor art. 13 din Contract.
10.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului, într-un termen rezonabil,
orice informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le
consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului.
Art. 11. Începere, finalizare, întârzieri, suspendare a prestării Serviciilor
11.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea Serviciilor conform art. 4 din
Contract.
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11.2. Serviciile prestate în baza Contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare/termenele de
prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de Părţi.
11.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii Contractului, Prestatorul nu poate respecta termenul
de prestare acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, cu minimum 3 zile înaintea
scadenței obligației, Achizitorului. În cazul în care Achizitorul, în urma unei analize,
consideră
că
prestarea
serviciilor
se
poate
modifica,
modificarea
termenului/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul Părţilor, prin act
adiţional, în baza unei motivații care să se încadreze în limitele stabilite de legislația
privind achizițiile sectoriale.
Art. 12. Recepţie şi verificări
12.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din documentele Contractului.
12.2. Verificările vor fi efectuate conform prevederilor stabilite în documentația de
atribuire.
12.3. Achizitorul are obligaţia de a notifica Prestatorului, în scris, identitatea
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.
12.4. Dacă Prestatorul nu se prezintă la data şi locul stabilite, Achizitorul poate începe
efectuarea verificărilor care se vor considera a fi efectuate în prezenţa Prestatorului,
iar acesta va accepta concluziile / concluziile rezultate ca fiind corecte.
12.5. Operaţiunile recepţiei implică activitățile descrise în caietul de sarcini.
12.6. Operaţiunile precizate la art. 12.5. fac obiectul unui raport întocmit de către
Achizitor, semnat atât de către acesta cât şi de către Prestator. În cazul în care
Prestatorul refuză să semneze raportul, se menţionează acest fapt. O copie a
raportului se va transmite Prestatorului în cel mult 5 zile de la data întocmirii.
12.7. Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate în termenul stabilit de
Achizitor, după luarea la cunoştinţă a raportului prevăzut la art. 12.6. de către
Prestator.
12.8. Procesul-verbal de recepţie a Serviciilor prestate va fi semnat de către Achizitor, sub
rezerva remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate.
Art. 13. Amendamente
13.1. Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină modificarea
clauzelor acestuia, prin act adiţional, în contextul oricărei modificări a perioadei
de derulare a unei componente din caietul de sarcini.
Art. 14. Subcontractanţi
14.1. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din Contract, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care a semnat
Contractul cu Achizitorul.
14.2. Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea Contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele de
recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în
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anexe la Contract. Prestatorul va comunica Achizitorului activitățile ce revin
subcontractanților, precum și sumele aferente prestațiilor acestora.
14.3. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care
subcontractantul/ subcontractanții îndeplineşte/îndeplinesc Contractul.
14.4. Prestatorul poate implica noi subcontractanți/schimba oricare subcontractant, cu
condiţia ca implicarea/schimbarea acestora să nu reprezinte o modificare
substanţială a contractului sectorial, și numai după aprobarea primită din partea
Achizitorului. Schimbarea / introducerea de subcontractanțiva fi realizată numai după
notificarea Achizitorului, cu acordul expres al acestuia si nu va modifica prețul
Contractului.
Art. 15. Forţa majoră
15.1. Forţa majoră exonerează de răspundere Părţile în cazul neexecutării parţiale sau
totale a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, în conformitate cu prevederile
art. 1.351 din Codul civil.
15.2. Forța majoră trebuie constatată de o autoritate competentă.
15.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţă celeilalte părţi,
în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va
comunica în maximum 10 (zece) zile de la apariţie. Dovada va fi certificată de Camera
de Comerţ şi Industrie a României. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să
aducă la cunoştinţă celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15
(cincisprezece) zile de la încetare.
15.4. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 15 (cincisprezece)
zile, fiecare parte poate renunţa la executarea Contractului pe mai departe. În acest
caz, nici una din Părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar
ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile care le incumbă în temeiul legii şi al
Contractului până la data respectivă.
Art. 16. Încetarea Contractului
16.1. Prezentul Contract încetează în următoarele condiţii:
a) executare integrală;
b) la expirarea termenului prevăzut la art. 3 din prezentul Contract;
c) prin acordul Părţilor;
d) prin reziliere, în condiţiile art. 7.3
e) prin denunțare unilaterală de către Achizitor, cu notificare prealabilă de 15 zile
anterior denunțării;.
16.2.Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța Contractul, printr-o notificare scrisă
adresată Prestatorului, dacă împotriva acestuia din urmă se deschide procedura
falimentului, Prestatorul având dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.
Art. 17. Soluţionarea 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.
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17.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.
Art. 18. Legea guvernantă
18.1. Prezentul Contract este guvernat de legea română.
18.2. În cazul în care prezentul Contract este încheiat în mai multe limbi, va prevala
varianta în limba română.
Art. 19. Comunicări
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, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
19.4. Orice comunicare făcută de una din părţi:
a) va fi redactată în scris şi depusă personal de parte sau expediată prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care
asigură confirmarea recepţionării documentului, la adresele următoare:
Pentru Achizitor:
Adresă: P-ța CI Motaș nr.1 Mediaș, jud.Sibiu
Email: cornel.mihai@transgaz.ro
Persoană de contact: Cornel MIhai
Pentru Prestator:
Adresă:
Email:
Persoană de contact:
b) va fi considerată recepţionată, dacă nu se prevede altfel în cuprinsul Contractului,
la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una din părți, la
momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire, sau în momentul primirii confirmării de
către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax (cu condiţia că
trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată
recepţionată la prima oră a zilei lucrătoare următoare).
19.5. Părţile se declară de acord că nerespectarea cerinţelor prevăzute de paragraful
anterior să fie sancţionată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.
19.6. Modificarea datelor de contact prevăzute în prezentul Contract este opozabilă
celeilalte Părţi doar în cazul în care a fost notificată în prealabil, în condiţiile mai sus
amintite
Art. 20. Caracterul confidențial al Contractului
20.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:
a) să facă cunoscut prezentul Contract sau orice prevedere a acestuia unei terțe
părți, în afară de acele persoane implicate în executarea prezentului Contract,
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cu excepția părților din Contract care au fost făcute publice de către Achizitor
anterior semnării prezentului Contract;
b) să utilizeze informațiile și documentele obținute sau la care are acces în
perioada de derulare a prezentului Contract în alt scop decât acela de a-și
îndeplini obligațiile contractuale.
20.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea
prezentului Contract se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor
informații necesare în vederea îndeplinirii acestuia.
20.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de
informații referitoare la Contract, dacă:
a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de
la cealaltă parte contractantă; sau
b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte
părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.
Art. 21. Drepturi de proprietate intelectuală
21.1. Toate rapoartele și informațiile cum ar fi hărți, grafice, desene tehnice, specificații,
planuri, statistici, calcule și înregistrările avute ca sprijin sau materialele achiziționate,
compilate sau pregătite de către Prestator în cadrul Serviciilor de proiectare intră în
proprietatea Achizitorului.
21.2. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de
proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea Contractului vor fi
proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori
transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură,
cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate
intelectuală ori industrială înregistrate anterior derulării Contractului.
21.3. Prestatorul nu va publica articole referitoare la servicii și nu va face referire la ele
când execută orice servicii pentru terți.
Art. 22. Acceptare expresă a clauzelor standard
22.1. Cunoscând dispozițiile art. 1.203 din Codul civil, Părțile declară că înțeleg și
acceptă prevederile prezentului Contract.
Art. 23. Dispoziții generale
23.1. Invalidarea, anularea sau nulitatea, totală sau parțială, a uneia dintre clauze nu
atrage după sine invalidarea, anularea sau nulitatea întregului Contract.
Art. 24. Interpretare
24.1. 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.
24.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu
se specifică în mod diferit, termenele calculându-se conform art. 2.553 din Codului
Civil.
25. Dispoziții privind protecția datelor cu caracter personal
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25.1. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu Contractul, fiecare
Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu
caracter personal, respectiv cu Regulamentul nr. 679/2016 și cu orice norme general
obligatorii adoptate în legătură cu protecția datelor cu caracter personal.
25.2.Fiecare Parte, în măsura în care va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal
privind angajații sau reprezentanții săi în scopul executării Contractului, se va
asigura că va divulga numai informațiile necesare acestui scop.
25.3.Fiecare Parte va solicita celeilalte Părți numai datele cu caracter personal necesare
executării Contractului și, în măsura în care există alt scop pentru care solicită datele
cu caracter personal, va justifica această solicitare furnizând informațiile impuse de
legislația aplicabilă, respectiv de art. 13-14 din Regulamentul nr. 679/2016 și/sau de
orice articol sau normă care înlocuiește sau completează aceste prevederi.
25.4.Fiecare Parte care divulgă date personale ale angajaților/reprezentanților săi se
asigură că a furnizat acestora informațiile prevăzute la art. 13-14 din Regulamentul
nr. 679/2016 și/sau din orice articol sau normă care înlocuiește sau completează
aceste prevederi.
25.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să
determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a
datelor cu caracter personal în legătură cu Contractul, acționând ca un operator în
sensul art.4 alin.7 al Regulamentul nr. 679/2016.
25.6. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o
persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu
cealaltă Parte în legătură cu Contractul, Părțile se obligă să încheie un acord cu
caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 26 și 28 din
Regulamentul nr. 679/2016 și/sau din orice articol sau normă care înlocuiește sau
completează aceste prevederi.
25.7. Fiecare Parte își asumă în mod independent responsabilitatea privind prelucrarea
datelor cu caracter personal. Încălcarea de către o Parte a prevederilor prezentului
act precum și a prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 și a normelor general
obligatorii adoptate în legătură cu protecția datelor cu caracter personal, nu poate
fi apreciată ca o încălcare comună și nu poate genera răspunderea solidară față de
persoana sau entitatea care constată această încălcare.
Art. 26 Reprezentare
26.1 Reprezentanții părților, care semnează prezentul Contract, declară că au
capacitatea să încheie prezentul contract și că acest act al încheierii se înscrie în
limitele puterii conferite de către reprezentatul fiecăruia.
Părţile au înțeles să încheie azi .......................... prezentul Contract în 2 (două) exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.
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