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Formular 1 

______________________________________   

(denumirea/numele operatorului economic) 

 

 
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 

 
 
 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant 
împuternicit al _________________________________________, (denumirea/numele și 

sediul/adresa operatorului economic) în calitate de 
__________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ 

susţinător al candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu 
mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de 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 de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de 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 de art. 181 -
185 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 de 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;  

e) spălarea banilor, prevăzută de 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 de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările 
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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 de 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.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de 
administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de 
decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la 
art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
 
 
 
 
 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
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Formular 2 
  _____________________ 
     (denumirea/numele operatorului economic) 
 

 
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN LEGEA 98/2016 

 
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 

economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 

asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________)  la procedura simplificata 

proprie pentru achiziţia de Servicii de curierat, cod CPV 64100000-7, la data de 
____________________ organizată de Societatea Nationala a Apelor Minerale S.A., declar pe proprie 
răspundere că: 

 

1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul 
general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. (2) 
din Legea 98/2016.  

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 
98/2016, respectiv:  

a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest 
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se 
constată încălcarea acestor obligaţii; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei 
instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;  

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau 
în legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
f)  nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a 

concurenţei; 
g)  nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract 

de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate 
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anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-
interese sau alte sancţiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii 
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de 
calificare şi selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm documentele 
justificative solicitate;  

i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţinem 
informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, 
nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra 
deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator 
economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către 
respectivul operator economic.  

    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că   
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Operator economic, 

_________________ 
 (semnătura autorizată )
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  OPERATOR ECONOMIC         Formular 3 

  ____________________ 

   (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT 
ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016 
 

1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 

economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 

asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________)  la procedura simplificata 

proprie avand ca obiect Servicii de curierat, cod CPV 64100000-7,  declar pe proprie răspundere 
următoarele: cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi 
componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la 
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în 
situaţia de a fi exclusă din procedură. 

 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, 
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: 

Persoanele cu funcție de decizie în cadrul SNAM-S.A. sunt: 

� Iuliu- Alin UDRIȘTE  – Director General 
� Ec. Laurențiu ZAINEA  – Sef Departament Economic 
� Ifrim Monica  - Șef Departament Resurse Umane și Administrativ 
� Florian VLAICU – Sef Serviciu Administrativ  
� Alina Florentina BOGUS – Șef Serviciu Achiziții 

 
Membrii comisiei de evaluare, desemnați pentru prezenta procedură sunt:  

1.      Florinel GHEORGHE  – Președinte comisie   
2.    Loredan URCAN   - membru comisie de evaluare 
3.    Florian VLAICU  – membru comisie de evaluare 
4       Bogdan VOICU  – secretar comisie de evaluare fără drept de vot 
 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
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Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

2. Subsemnatul ___________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării 
contractului de achiziţie publică, având în vedere și prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
   
 

Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
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Formular  nr. 5 

A se transmite pe hârtie cu antetul  

ofertantului/operatorului economic 

 

OFERTANT/OPERATOR ECONOMIC 

____________________ 

(denumirea/numele)  

 

FORMULAR DE OFERTÃ 

 

Cãtre .................................................................................................... 

         (denumirea autoritãții contractante și adresa completã) 

Domnilor, 

1. Examinand invitația de participare transmisă de dvs. cu nr. ……………………. / anuntul de publicitate 
nr……………………………., subsemnații, reprezentanți ai ofertantului 

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate 

                   (denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile și cerintele cuprinse în documentația mai sus menționatã, sã prestãm 
____________________________________ pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu 

                    (denumirea serviciului)                                    (se eliminã opțiunile neaplicabile) 

de __________________________________ lei, reprezentând___________________ lei, la  

                 (suma în litere și în cifre)                                                (suma în litere și în cifre) 

care se adaugã taxa pe valoarea adaugatã în valoare de   ____________________ lei. 

                                                                                                   (suma în litere și în cifre) 

2. Ne angajãm ca, în cazul în care oferta noastrã este stabilitã câștigãtoare, sã prestãm serviciile în graficul 
de timp stabilit. 
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3. Ne angajãm sã menținem aceasta ofertã valabilã pentru o duratã de ____________ zile, 

                                                                                                                   (durata în litere și cifre) 

respectiv pânã la data de ________________________, și ea va rãmâne obligatorie 

     (ziua/luna/anul) 

pentru noi și poate fi acceptatã oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pânã la încheierea și semnarea contractului de achiziție publicã aceastã oferta, împreunã cu 
comunicarea transmisã de dumneavoastrã, prin care oferta noastrã este stabilitã câștigãtoare, vor constitui 
un contract angajant între noi. 

5. Alãturi de oferta de bazã: 

|_|   depunem ofertã alternativã, ale cãrei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertã separat, marcat 
în mod clar "alternativã"; 

 

|_|   nu depunem ofertã alternativã. 

         (se bifeazã opțiunea corespunzãtoare) 

6. Înțelegem cã nu sunteți obligați sã acceptați oferta cu cel mai scãzut preț sau orice altã oferta pe care o 
puteți primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

_________________________________, în calitate de _________________, legal autorizat sã (numele 
în clar al persoanei autorizate)                                       (  funcția ) 

 

semnez oferta pentru și în numele ____________________________________. 

                                                               (denumirea/numele ofertantului) 
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Anexa la Formularul de Oferta 
 
 

Centralizator 
 

   Servicii de curierat, cod CPV 64100000-7 

 

Nr. 
crt. 

Denumire livrabil 
Pret unitar 
 (lei,  fara TVA)/luna  Valoare lei, fara TVA 

1 
 

 
 

 
 
 
Termenul de valabilitatea a ofertei: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor. 

 

 

Reprezentant legal, 

……………………………………………………………….. 

Semnatura 
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Formular 6 
 

DECLARAŢIE 
privind însușirea caietului de sarcini/documentației de atribuire 

 
Subsemnatul .......................... reprezentant legal al ........................., participant la achizitia prin 
procedura simplificata proprie având ca obiect Servicii de curierat, cod CPV 64100000-7, 
achizitie inițiată prin anuntul de publicitate,declar ca am luat la cunoștință de prevederile 
caietului de sarcini/documentației de atribuire și îmi însușesc în întregime obligațiile rezultate 
din acesta/aceasta.   
 
Subsemnatul(a), cunoscând prevederile legale referitoare la falsul în declarații, declar 
următoarele:  
 
a) serviciile ce vor fi prestate respectă în întregime prevederile caietului de sarcini/documentației 
de atribuire; 
b) serviciile ce vor fi prestate sunt cel puțin similare sau, după caz superioare celor solicitate de 
autoritatea contractantă prin caietul de sarcini/documentația de atribuire; 
c) în executarea contractului voi respecta întocmai prevederile/obligațiile/procedeele și 
specificațiile tehnice cuprinse în caietul de sarcini/documentația de atribuire; 
d) înțeleg și sunt de acord cu faptul că, dacă pe durata derulării contractului sau ulterior 
finalizării acestuia se constată că anumite elemente ale studiilor rezultate in urma prestarii 
serviciilor care fac obiectul achizitiei sunt inferioare cerințelor sau specificațiilor cuprinse în 
caietul de sarcini/documentației de atribuire, voi fi obligat să refac, pe cheltuiala proprie, orice 
activitate/parte a contractului astfel încât aceasta să respecte cel puțin cerințele/specificațiile 
minime solicitate de autoritatea contractantă prin caietul de sarcini/documentația de atribuire; 
e) înțeleg și sunt de acord cu faptul că, dacă nerespectarea de către mine sau prepușii mei (de 
exemplu: asociați, subcontractanți, terți susținători, angajații proprii sau ai uneia dintre entitățile 
menționate anterior etc) a obligațiilor stabilite prin caietul de sarcini/documentația de atribuire 
este de natură să producă prejudicii achizitorului, voi fi obligat să le repar integral; 
f) înțeleg și sunt de acord cu faptul că, dacă organismele de control aplică achizitorului corecții 
financiare/amenzi sau alte penalizări de natură financiară, ca urmare a nerespectării de către mine 
sau prepușii mei a termenelor,  obligațiilor și specificațiilor tehnice stabilite prin caietul de 
sarcini/documentația de atribuire, voi fi obligat să le repar integral; 
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g) înțeleg și sunt de acord cu termenul de realizare a contractului precum și cu faptul că 
nerespectarea acestuia, din culpa mea sau a prepușilor mei, dă dreptul autorității contractante la 
solicitarea de penalități/daune – interese în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și 
prevederile contractului.  
 
h) înțeleg că dispozițiile caietului de sarcini/documentație de atribuire se completează cu 
prevederile legale în vigoare pe care mă oblig să le respect chiar dacă nu au fost menționate în 
mod expres în aceste documente.     
 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice sau fizice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SNAM  S.A.  cu privire la 
orice aspect referitor la respectarea de către noi a obligațiilor menționate în prezenta declarație.  
 
Data completării:  
 
Reprezentant legal,  
.............................................................. 
 
Semnatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

 
 
 
 

 
MODELUL DE  CONTRACT DE PRESTARE SERVICII conţine clauze contractuale 
obligatorii. Ofertele care conţin propuneri de modificare a clauzelor contractuale care sunt în 
mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă vor fi considerate neconforme, 
în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. b) din H.G. nr. 395/2016 privind Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
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Contract de furnizare servicii de curierat 

nr. _______________  data ________________________ 

 

Părțile: 

S.C. _________________________________________________________, cu sediul în localitatea 
______________________, strada ________________________ nr. ______, cod postal ___________, telefon:  
__________________________________________________________________________________    înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. __________________________ și cod unic de inregistrare ___________________________ , cont 
bancar: ______________________________________, reprezentată legal prin 
___________________________________________________________________ în calitate de Prestator, pe de o parte,  

și 

Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., cu sediul în localitatea Bucuresti, 
strada Scărlătescu nr. 15, sector 1, cod postal 011159, telefon:  021/3168069, fax: 
021/3168071, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2182/05.03.1998 și cod unic 
de inregistrare 1590040, atribut fiscal RO, cont bancar: RO 27 RNCB 0082 0441 7500 0001 
– BCR Unirea, reprezentată legal prin domnul Iuliu-Alin UDRIȘTE, Director General în 
calitate de Beneficiar/Expeditor, pe de altă parte, 

au convenit la încheierea prezentului contract, după cum urmează: 

 

I. DEFINIȚII  

 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  

b. prestator și beneficiar/expeditor – părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în  
contract; 

c. preţul contractului – preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate 
prin contract; 

d. corespondența – trimiterea plicurilor 

e. distribuirea trimiterilor – sortarea, transportul și livrarea către destinatari a trimiterilor 
preluate de la expeditor 



14 

 

f. distribuire destinații interne – transportul și livrarea la destinatari a trimiterilor în 
aceeași localitate cu expeditorul sau în alte localități din zona națională (toate județele, atât 
la nivel urban cât și la nivel rural) 

g. preluarea trimiterilor – ridicarea, colectarea trimiterilor de la sediul expeditorului, de 
către reprezentanții desemnați de prestator 

h. trimiteri – un bun aflat în forma finală care urmează să fie transportat și livrat, altfel 
decât prin mijloace electronice, la adresa indicată de expeditor (din această categorie fac 
parte trimiterile de corespondență, precum și coletele) 

i. trimiteri simple – sunt trimiteri (corespondență sau colete) colectate, sortate, 
transportate și livrate destinatarului, la locul de destinație indicat de expeditor, în sfera 
serviciului universal 

j. trimiteri recomandate – sunt trimiteri (corespondență sau colete) colectate, sortate, 
transportate sau livrate destinatarului, la locul de destinație indicat de expeditor, se 
înregistrează la intrarea în rețea, în sfera serviciului universal. 

k. trimiteri cu confirmare de primire – sunt trimiteri (corespondență sau colete) colectate, 
sortate, transportate și livrate destinatarului, la locul de destinație indicat de expeditor, se 
returnează către expeditor dovada privind predarea trimiterii, confirmarea în scris de către 
destinatar, împuternicit sau delegat, formularul de confirmare de primire circulă atașat la 
plic și se evidențiază pe ambalajul trimiterii (plicului) 

l. trimitere finalizată – trimiterea pentru care s-au dus la bun sfârșit serviciile, cel puțin așa 
cum sunt ele solicitate și care se regăsește în borderoul de livrare a trimiterilor sau 
borderoul de predare-primire a retururilor predate beneficiarului.     

m. forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţi apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

j. zi – zi calendaristică; an - 365 de zile. 

II. INTERPRETARE 

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. 

Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică in mod diferit. 
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III. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Furnizarea de servicii de curierat rapid pentru Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., 
constând în preluarea, transportul și livrarea la destinatari, de plicuri, colete etc. pe teritoriul 
României (Cod CPV 64100000-7 – Servicii poștale și de curierat)  

IV. DURATA  

Durata prezentului contract este de _______________________________ 

V. PREȚUL CONTRACTULUI 

Prețul contractului stabilit pentru serviciile poștale și de curierat stipulate la Cap.III al 
prezentului contract este de ………………….. an la care se adaugă T.V.A. 

VI. CONDIȚII DE PLATĂ   

1. Toate plățile între beneficiar și prestator se vor face în LEI 

2. Plățile vor fi effectuate de către beneficiar după realizarea cantitativă și calitativă a 
serviciului de expediere 

3. Facturile corespunzătoare serviciilor prestate vor conține explicit serviciile și cantitățile 
sau vor fi însoțite de către una sau mai multe anexe în care să fie inventariate tipurile și 
cantitățile serviciilor prestate 

4. Facturile însoțite de anexe se vor prezenta doar înformat tipărit cu semnătură la 
registratura unității beneficiarului 

5. Facturile fiscale emise de prestator vor fi achitate de către beneficiar în termen de 
maxim 30 de zile de la data înregistrării lor, la registratura unității beneficiarului   

 

VII. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI  

1. Prestatorul trebuie să aibă capacitate de acoperire națională 100% pentru prestarea 

serviciilor ce fac obiectul prezentului contract 

2. Obligații administrative: 

a) Să asigure servicii de curierat cu acoperire internă pe întreg teritoriul țării, să aibă 
capacitate tehnică și profesională de preluare și expediere a coletelor în termenele 
solicitate, respectiv perioada de livrare a plicurilor, coletelor etc. este de maxim 24 
ore 

b) Să nu modifice prețul unitar/trimitere, numărul trimiterilor ce vor fi preluate de la 
beneficiar, la solicitarea acestuia, fiind astfel nelimitat 

c) Să nu condiționeze preluarea trimiterilor de cantitatea acestora 
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d) Să asigure integritatea plicurilor / coletelor expediate, din momentul ridicării 
acestora de la beneficiar și până la predarea către destinatari, asigurând securitatea 
trimiterilor impotriva furtunilor sau distrugerii acestora 

e) Să asigure integritatea plicurilor / coletelor pentru care se solicită returul din 
momentul ridicării acestora de la destinatar și până la predarea acestora către 
beneficiar, asigurând securitatea trimiterilor impotriva furtunilor sau distrugerii 
acestora 

f) Reprezentanții prestatorului în teren au obligația de a verifica modul de ambalare și 
sigilare, precum și starea exterioară a trimiterilor. În situația în care trimiterile nu 
sunt ambalate / sigilate corespunzător, reprezentanții prestatorului vor preveni 
beneficiarul asupra riscului deteriorării prin manevrele de manipulare pe parcursul 
preluării și vor solicita ambalarea și sigilarea adecvată a acestora 

g) Să comunice beneficiarului numele agentului de zonă și numărul de telefon al 
acestuia, precum și numele superiorului agentului de zonă și numărul de delefon al 
acestuia – în cazul în care agentul de zonă este indisponibil 

h) Să comunice beneficiarului numele persoanei împuternicite și numărul de telefon a 
acesteia, pentru rezolvarea urgentă a întârzierilor la livrare. Persoana respectivă 
trebuie să poată să localizeze urgent expediția și să poată dispune și verifica 
execuția măsurilor de remediere urgentă a situației. 

3. Preluarea (colectarea) trimiterilor: 

a) Prestatorul trebuie să asigure preluarea trimiterilor de la sediul beneficiarului și de 
la alte locații indicate de către acesta, să efectuaze expedierea acestora la 
adreselemarcate pe ambalaj (plicuri sau cutii, după caz) 

b) Numărul trimiterilor ce vor fi preluate de către prestator la solicitarea beneficiarului 
nu va fi limitat și nu constituie motiv de modificare a prețului unitar/trimitere 

c) Prestatorul va asigura livrarea door to door (din ușă în ușă) în cazul plicurilor / 
coletelor cu confirmare de primire și a plicurilor recomandate, respectiv în cutia 
poștală în cazul plicurilor simple 

d) Programul de colectare / livrare va fi adaptat conform cerințelor beneficiarului 

e) Prestatorul va pune la dispoziția beneficiarului, cu titlu gratuit, plicuri formar A3; 
A4; A5; cu fereastra pentru destinatar cu închidere automată 

f) În cazul absenței destinatarului, plicurile vor fi returnate pe bază de borderou, în 
funcție de metoda expedierii (simple, cu confirmare de primire sau recomandate), 
iar în cazul plicurilor recomandate, cu sau fără confirmare de primire, dacă 
destinatarul nu este găsit la locul de destinație se va încerca livrarea corespondenței 
de maxim 3 ori, în termenele practicate de către prestator. În situația în care 
destinatarul nu este găsit după a treia încercare de livrare, plicul conținând 
corespondența se va returna la sediul beneficiarului specificându-se pe plic motivul 
returului 
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g) Prestatorul trebuie să demonstreze efectuarea demersurilor pentru livrarea 
expedierilor care nu s-au putut finaliza 

4. Monitorizarea trimiterilor, predarea și primirea confirmărilor 

a) Prestatorul va asigura posibilitatea de monitorizare (urmărire electronică) a 
trimiterilor expediate, începând din momentul intrării acestora în rețea până la 
finalizarea prestației 

b) Prestatorul va pune la dispoziția beneficiarului aplicația informatică aferentă 
urmăririi electronice a trimiterilor efectuate de către fiecare dintre angajații 
acestuia (n.r. beneficiarului)  

c) Pentru recepția serviciilor prestate, prestatorul va permite, prin aplicația 
informatică aferentă urmăririi electronice a trimiterilor, ca beneficiarul să poată 
lista un document din care să reiasă datele de livrare a expedițiilor cuprinse în anexa 
la factură 

d) Aplicația informatică va fi pusă la dispoziția beneficiarului de către prestator în 
termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului contract și va 
mai cuprinde, pe lângă cele menționate mai sus, o contabilizare (pe categorie și 
greutate) a fiecărei trimiteri 

e) Prestatorul va asigura instruirea personalului angajat al beneficiarului în privința 
aplicației informatice și va pune în funcție aplicația informatică în termen de maxim 
3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului contract 

f) Prestatorul va asigura, pentru beneficiar, asistența tehnică pe toată durata de 
implementare și funcționare a aplicației informatice 

g) Aplicația informatică va fi funcțională pe toată perioada derulării prezentului 
contract  

h)  

VIII. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI 

� Beneficiarul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator la termenele și în 
condițiile convenite în prezentul contract 

� Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului facilităţile şi/sau informaţiile pe 
care acesta le-a solicitat şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 

� Beneficiarul se obligă să își însușească instruirea cu privire la aplicația informatică pusă la 
dispoziție de către prestator 

� Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția prestatorului trimiterile (plicuri / colete) 
ambalate și sigilate conform instrucțiunilor prestatorului. 
 
 

IX. SANCȚIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR  

În cazul în care, din vina exclusivă a uneia dintre părți, aceeași parte nu reuşeşte să-şi 
execute obligaţiile asumate prin contract, atunci cealaltă parte are dreptul de a primi, cu titlul de 
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penalitati de intarziere, o sumă echivalentă cu 0,1% din echivalența obligatiei scadente si ne-
executate. 

X. FORȚA MAJORĂ 

Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. Forţa majoră exonerează parţile 
contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care 
aceasta acţionează. 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. 

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. 

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 pretinde celeilalte daune-interese, sub condiția achitării 
serviciilor prestate corespunzător, până la data intervenirii încetării contractului. 

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR  

Beneficiarul şi  prestatorul vor face 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 legatură cu 
îndeplinirea contractului. 

Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecatoreşti din România, în condițiile legii.  

XII. COMUNICĂRI 

Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 

Persoană de contact din partea beneficiarului : Sef Serviciu Achizitii - d-na Alina Florentina 
BOGUS , Tel. 40213 168 069/121; e-mail achizitii@snam.ro. 

Persoană de contact din partea prestatorului :____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________  

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii. 

Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris 
a primirii comunicării. 

XIII. LIMBA OFICIALĂ ȘI LEGEA APLICABILĂ  

Limba oficială folosită în prezentul contract este LIMBA ROMÂNĂ  

Interpretarea prezentului contract va fi făcută în conformitate cu Legea Română în vigoare 
la data semnării  
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 Prezentul Contract, ce conține 7 (șapte) pagini ți a fost încheiat astăzi ______________________ în 

două exemplare originale (câte un exemplar pentru fiecare parte) 

 

                      BENEFICIAR                              PRESTATOR 

SOCIETATAEA NATIONALA A APELOR MINERALE S.A.                           _______________________________ 

              DIRECTOR GENERAL              _______________________________ 

                Iuliu-Alin UDRIȘTE 

 

                       VIZA C.F.P. 

 

  ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC  

               Laurențiu ZAINEA  

 

 

           VIZA DE LEGALITATE 

 

  ȘEF DEPARTAMENT RESURSE  

   UMANE ȘI ADMINISTRATIV 

                 Monica IFRIM  

 

      ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV  

                       Florian VLAICU    

 

  ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII  

       Alina Florentina BOGUS  

 

 

                 ÎNTOCMIT, 

  EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE 

       Florinel GHEORGHE 
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