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Invitation de Participation 

 

Madame, Monsieur, 

  

L’Autorité Nationale pour le Tourisme de Roumanie organise une sélection d’offres pour la 

réalisation et la décoration du stand de la Roumanie au Salon International de Tourisme Le 

Monde à Paris „MAP 2014” qui se déroulera à Paris, entre le 20 et le 23 Mars 2014. Cette participation 

a comme objectif la promotion de l’image de la Roumanie sur le marché touristique français.   

Nous vous prions de nous faire parvenir à l’adresse de L’Autorité Nationale pour le Tourisme 

située Bd. Dinicu Golescu nr. 38, etaj 2, camera 5, sector 1, Bucarest, Roumanie, avant le 13.02.2014 

à midi, votre offre d’aménagement de stand pour les services liés à cette participation présentée en 

détail dans le cahier de charges que vous trouvez sur notre site internet : www.guideroumanie.com  

L’offre déposée va être rédigée en roumain et va avoir une période de validité de 30 jours. 

L’offre sera déposée dans une enveloppe fermée avec le tampon de la société ayant la mention : 

«Ne pas ouvrir avant le 13.02.2014, 13h » 

La séance d’ouverture d’offres aura lieu au siège de l’Autorité Nationale pour le Tourisme Bd. 

Dinicu Golescu nr 38 sector 1, Bucarest le 13.02.2014 à 13h00. 

Le critère de sélection sera l’offre ayant le prix le moins cher avec le respect du cahier des 

charges et du programme. 

La commission chargée pour la sélection de l’offre se réunira le 13.02.2014 à 13h00 pour établir 

l’offre gagnante, le résultat sera communiqué par écrit, par fax dans maximum 2 jours de la signature 

du rapport de procédure. 

Toutes les contestations concernant l’attribution du contrat de prestations services pour 

l’aménagement du stand de la Roumanie pour le Salon International de Tourisme Le Monde à Paris 

„MAP 2014” qui aura lieu à Paris dans la période 20-23 Mars 2014 pourront être déposées en 5 jours à 

partir du jour suivant de la communication du résultat au siège de l’autorité contractante. Les 

contestations vont être solutionées par la commission de solution de résultats en terme de 3 jours 

ouvrables à partir du moment ou celle-ci sont enregistrées.  

Personnes de contact : Mme Elena CRETU Tél: 00.40.372.144.083, e-mail: 

achizitii@mturism.ro, Mme Mihaela MIHEȚ email : info@guideroumanie.com; 

 

En vous remerciant d’avance pour votre participation, je vous prie de bien vouloir croire, 

Madame, Monsieur à l’assurance de mes sentiments distingués.  

   

Président, 

Răzvan FILIPESCU 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL ECONOMIEI 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM 

 

http://www.guideroumanie.com/
mailto:achizitii@mturism.ro
mailto:info@guideroumanie.com
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Approuvé                                                                                                                                                       

                                                                                                             PRESIDENT 

       RĂZVAN FILIPESCU 

 

 

DOCUMENTATION DE SELECTION 

 

Aquisition des services regardant l’aménagement et la decoration du stand de la Roumanie pour 

la participation au Salon International de Tourisme Le Monde à Paris „MAP 2014” qui va avoir 

lieu à Paris dans la période 20 – 23.03.2014 

 

 

Avisé: 

 

Département Economique, Aquisitions Publiques et Services Internes 

Coordonatrice Economique 

Adina MINCU 

 

 

Direction Management Brand  

Directrice  

Daniela PRELIPCEAN 

 

Chef Service 

Nicoletta MIHALCEA 

 

 

Département Economique, Aquisitions Publiques et Services Internes 

Coordonatrice Acquisitions Publiques 

Elena CRETU 

 

 

 

 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL ECONOMIEI 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM 
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FICHE DES DONNES DE L’AQUISITION 

AUTORITATE CONTRACTANTE 

DENOMMINATION, ADRESSE ET POINTS DE CONTACT 

Denomination oficielle: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU TURISM 

Adresse: Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 

Localité: Bucureşti Code postal: 010873 Pays: România 

Point contact: Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 

A l’attention de: Elena CRETU, Coordinatrice, Département 

Economique, Aquisitions Publiques et Services Internes 

 

Oana Orosan, conseillère, Département Economique, Aquisitions 

Publiques et Services Internes 

Téléphone: 0372.144.083 

E-mail: achizitii@mturism.ro Fax: 0372 144 093 

Adresse (s) internet (si besoin): http://www.turism.gov.ro/ 

Adresse du siège principal de l’autorité contractante (URL): http://www.turism.gov.ro/ 

 

OBJET DU CONTRAT 

DESCRIPTION 

 Denomination donné au contrat par l’autorité contractante 

Aquisition des services regardant l’aménagement et la decoration du stand de la Roumanie pour la 

participation au Salon International de Tourisme Le Monde à Paris „MAP 2014” qui va avoir lieu à Paris dans 

la période 20 – 23.03.2014 

La procedure implique: 

Un contrat d’aquisitions publiques                                                             ■ 

Description breve du contrat et de(s)  l’aquisition (s) 

Aquisition des services regardant l’aménagement et la decoration du stand de la Roumanie pour la participation au 

Salon International de Tourisme Le Monde à Paris „MAP 2014” qui va avoir lieu à Paris dans la période 20 – 

23.03.2014 

Clasification CPV (le vocabulaire commun en ce qui concerne les aquisitions) 

Vocabulaire principale 

Objet principale 

- code CPV 79952000-2 Services pour evenements 

Vont être acceptés des differentes versions (offres alternatives)                                                                  oui □ non ■ 

QUANTITE OU DOMAINE DU CONTRAT 

Quantité totale ou domaine  

Aquisition des services regardant l’aménagement et la decoration du stand de la Roumanie pour la 

participation au Salon International de Tourisme Le Monde à Paris „MAP 2014” qui va avoir lieu à Paris dans 

la période 20 – 23.03.2014 

Selon le cas, la valeur estimée HT (uniquement en chiffres):          34.400 EURO 

                                                                                             

 

 

http://www.turism.gov.ro/
http://www.turism.gov.ro/
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DUREE DU CONTRAT OU LE TERME POUR FINALISATION 

Pour une perioade déterminée, à partir de la date de la constitution de la garantie de bonne execution jusqu’à la date de 

31.03.2014. 

 

INFORMATIONS JURIDIQUES, ECONOMIQUES, FINANCIARES ET TEHNIQUES 

III.1) CONDITIONS QUI FONT REFERENCE AU CONTRAT  

Depôt de valeurs et garanties sollicitées (selon le cas) 

Garantie de participation                                                                                                         oui ■ non □ 

La garantie de participation va être constituée conformement à l’art. 35 de l’Ordre du président nr. 258/2013 et  H.G. 

nr. 925/2006, art 86, par virement bancaire ou par un instrument de garantie emis dans les conditions de la loi par une 

société bancaire ou une société d’assurances qui va être présentée en original. La valabilité de la garantie pour la 

participation – 60 jours civils, à partir du terme limite du dépôt des offres. La valeur de la garantie de participation est 

de 3.061,6 lei, echivalent à 688 euros. La garantie de participation va être restituée conformement à H.G. 925/2006, 

art.88. Pour la constitution de la garantie de participation: Compte RO79TREZ7015005XXX013909 ouvert à la 

Trezoreria Sect. 1, CUI 31129693. Echivalent leu/autre monnaie va se faire à la date de publication de l’invitation pour 

la participation.  

Garantie de bonne execution                                                                                                      oui ■ non □ 

La valeur de la garantie de bonne execution est de 10% de la valeur du contrat HT. La garantie de bonne execution va 

être constituée conf. art.90 du HG 925/2006. La garantie de bonne execution peut être selon le cas, instrument de 

garantie emis dans les conditions de la loi par une société bancaire ou une socitéte d’assurance et des retenues 

successives des sommes duées pour les factures partiales, le retenues successives des sommes dues pour les factures 

partielles, l’entreprenneur ayant l’obligation d’ouvrir à la Trésorerie de l’Etat dans le cadre de l’organisme fiscale 

competent dans l’administration de celui-ci un compte disponible distinct à la disposition de l’autorité contractante. 

Principales modalités de financement et paiement et/ou envoi au dispositions relevantes 

On specifie les sources de financement du contrat qui suit à être attribué (budget de l’état, budget local ou autre 

sources) 
Le Fond Européen de Développement Régional (FEDER) 

La forme juridique que devra revetir le groupement d’opérateurs économiques à qui la marché va être attribué 

(le cas échéant) 
L’Asociation cf. art. 44 du OG 34/2006 avec les modif. et compl. Accord d’association–compl. formulaire ACORD DE 

ASOCIERE (sect. FORMULAIRE). Dans le cas d’association des plusieurs operateurs economiques, a se vedea 

O.U.G. 34/2006, art.186 (3). 

La législation applicable: 

L’ordre nr. 234/2013, publié dans le Monitorul Oficial nr. 659/28.10.2013 pour l’aprobation des normes en ce qui 

concerne l’attribution des contrats de prestations de services d’amenagement et décoration des pavillons nationnaux, 

stands spécialisés ou miniexpositions et services connexes dans le cadre des manifestations expozitionnelles de 

tourisme auxquelles participe l’Autorité Nationale pour le Tourisme, dans le pays et à l’étranger, avec financement du 

budget de l’état et du Le Fond Européen de Développement Régional (FEDER) 

H.G. nr. 20/2012 qui concerne l’approbation du Programme Multiannuel de marketing et promotion touristique et du 

Programme multiannuel de developpement des destinations, des formes des produits touristiques 

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La situation personnelle des operateurs economiques, inclusivement les demandes en ce qui concerne 

l’inscription au régistre du commerce ou celui de la profession 

Situation personnelle du candidat ou de l’offrant: 

Niveau(x) specifique(s) minimalles(s) necessaire(s) (le cas 

écheant): 

Informations et formalités necessaires pour 

l’évaluation du respect des demandes 

mentionnés: 

Demande nr. 1: 

Declaration en ce qui regarde l’éligibilité conformement à l’art. 180 

de l’O.U.G. nr. 34/2006 avec les modifications et les amendements 

ultérieures. 

La modalité d’acheminement et l’applicabilité 

dans le cadre de la procédure: 

Remplir le Formulaire 1 



5 

 

Demande nr. 2: 

Declaration en ce qui concerne le non respect des situations prévues 

à l’art. 181 de l’O.U.G. nr. 34/2006 avec les modifications et les 

amendements ultérieures 

La modalité d’acheminement et l’applicabilité 

dans le cadre de la procédure: 

Remplir le Formulaire 2 

Demande nr. 3: 

Certificat de participation à l’appel d’offre avec une offre 

independente. 

La modalité d’acheminement et l’applicabilité 

dans le cadre de la procédure: 

Remplir le Formulaire 4 

Demande nr. 4: 

Declaration en ce qui regarde le non respect des dispositions de 
l’art. 69

1
 de l’O.U.G. nr. 34/2006 avec les modifications et les 

amendements ultérieures. Les personnes ayant une fonction de  

décisions dans le cadre de l’autorité contractante, en ce qui 

concerne l’organisation, deroulement et la finalité de la procedure 

d’attribution sont les suivantes: 

- Răzvan Filipescu – President; 

- Mirela Florența Matichescu – Vicepresident; 

- Daniela Prelipcean – Directeur, Direction Management 

Brand 

- Loredana Mateiu – Coordinatrice, Département Juridique; 

- Adina Mincu – Coordinatrice Economique, Département 

Economique, Aquisitions Publiques et Services Internes 

- Elena CRETU – Coordonatrice Acquisitions Publiques, 

Département Economique, Aquisitions Publiques et Services 

Internes. 

La modalité d’acheminement et l’applicabilité 

dans le cadre de la procédure: 

Remplir le Formulaire 6 

Les subcontractants vont remplir le 

Formulaire5 

Demande nr. 5: 

Il vont présenter des certificats conformement à l’art. 182 de l’OUG 

34/2006 

Ils vont présenter: 

- Le certificat qui concerne le paiement à jour des impôts et 

les taxes locales élibéré par le centre d’impôts - papier qui prouve 

l’absence d’obligations de paiement vers le budget d’état dans le 

mois précédent du dépôt de l’offre  

- Certificat d’attestation fiscale eliberé par l’Administration 

des Finances Publiques qui prouve l’absence d’obligations de 

paiement cers le budget locale dans le mois avant le dépôt des 

offres; 

- Les personnes personnes juridiques étrangères doivent 

présenter des documents qui prouvent l’éligibilité conformément au 

demandes de l’autorité contractante. Pour les offrants non residents 

le texte de l’article 182 de l’O.U.G. nr. 34/2006 avec les 

modifications et les amendements ultérieures vont être appliqués. 

Les documents vont être présentés en original ou copie certifié 

conforme accompagnées de la traduction autorisé en langue 

roumaine 

La modalité d’acheminement et l’applicabilité 

dans le cadre de la procédure: 

Les certificats vont être presenter en original 

/copie conforme à l’original/copie certifiée.  

  

Demande nr. 6 

Declaration en ce qui concerne la qualité de participant à l’appel 

d’offre. 

La modalité d’acheminement et l’applicabilité 

dans le cadre de la procédure: 

Remplir le Formulaire 5 

Dans le cas d’une association, les demandes mentionnées dans la situation personnelle du candidat ou  de 

l’offrant vont être remplies par chaque associé 

 

Capacité d’exercise de l’activité professionelle 

Niveau(x) specifique(s) minimale(s) necessaire(s) (le cas écheant): Information et formalités necessaires pour 

l’évaluation du respect des demandes 

mentionées : 
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Demande nr. 1 

Les certificats vont être présentés conformément à l'art . 183 de 

l’O.U.G. nr. 34/2006 avec les modifications et les amendements 

ultérieures  

Le Certificat délivré par le Registre du Commerce doit constater 

que les informations contenues dans celui-ci sont réelles/actuelles à 

la date limite de remise des offres et il doit prouver que le domaine 

d'activité de l'offrant correspond à l'objet de la procédure (des 

services d'événements) 

Si l'opérateur économique, classé à la première place suite à 

l'évaluation, a remis la copie du certificat mentionné ci-dessus 

conforme à l'original, l'autorité contractante a le droit de lui 

demander, avant l'envoie de la communication concernant le 

résultat de la procèdure d'attribution, la présentation du document 

en original ou copie autorisé.  

(Dans le cas d'une association , chaque membre est tenu de 

soumettre ces documents)  

Pour les particuliers / personnes juridiques étrangeres:   

Ils doivent présenter des documents prouvant une forme 

d'enregistrement en tant que personnes physiques ou société en 

conformité avec les dispositions légales du pays dans lequel 

l'offrant est établi, en original ou copie conforme à l'original, 

accompagnés par une traduction certifiée en roumain . Le certificat 

doit être présenté en original ou copie conformément à l'original ou 

copie certifiée. 

La modalité d’acheminement et l’applicabilité 

dans le cadre de la procédure: 

 

Le certificat va être présenté en original / copie 

certifié conforme ou copie autorisé  

 

Capacité économique et financiaire 

Niveau(x) specifique(s) minimale(s) necessaire(s) (le cas écheant): Informations et formalités nécessaires pour 

l’évaluation du respect des demandes 

mentionnées: 

Requête  nr. 1: 

La Déclaration du chiffre d'affaires moyenne globale pour les trois 

dernières années ( 2010, 2011 , 2012 ) doit être d'au moins 68 000 

euros. La conversion de devises en lei, pour les offrants roumains 

et étrangers va se faire au taux moyen de la Banque Nationale de 

Roumanie pour l'année respective, comme suit: 

- Année 2010: 1 euro = 4,2099 LEI; 

- Année 2011: 1 euro = 4,2379 LEI; 

- Année 2012: 1 euro = 4,4560 LEI;  

Au cas où le contrat a été établi et payé dans une autre monnaie que 

l'euro, l'équivalent en euros sera déterminé en utilisant le taux de 

change moyen euro / monnaie de paiement de la banque centrale de 

l'Etat dont le paiement a été effectué de l'année où le contrat a été 

achevé. Dans ce cas, indiquer le taux de change.  
Note:  Remarque: Si l'offrant a commencé son activité économique 

depuis moins de trois ans, c'est le chiffre d'affaires moyen 

correspondant à la période d'activité qui va être pris en compte. 

Dans le cas des offres individuelles (soumises par un seul 

opérateur économique ) c'est le chiffre d'affaires moyen de trois 

années qui sera prise en compte. 

Dans le cas les offres communes (présentés par une association), il 

sera pris en compte le chiffre d'affaires annuel moyen de 

l'association respective pour les 3 années de reference indiquées , 

calculé comme la moyenne arithmétiques  des chiffres d'affaires 

annuels de chacun des partenaires . 

La modalité d’acheminement: 

a) Remplir le Formulaire 

d’Informations Générales  
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Dans le cas où les offrants (particuliers ou sociétés) de nationalités 

autres que la nationalité roumaine, les documents seront présentés 

dans la langue d’origine accompagnés d'une traduction certifiée en 

roumain . 

Requête  nr. 2: 

Présentation de la situation comptable au 31.12.2010, 31.12.2011, 

31.12.2012 avisées par les organes compétentes. Sont acceptés tous 

autres documents que l’offrant a à disposition pour presenter sa 

demande de qualification. 

 

Présentation du bilan en original ou en copie 

conforme à l’original 

 

Capacité tehnique et / ou professionnelle 

Niveau(x) specifique(s) minimale(s) necessaire(s) (le cas écheant): Information et formalités necessaires pour 

l’évaluation du respect des demandes 

mentionées : 

Requête  nr. 3  

Présentation des fiches d’experience similaire pour des contrats de 

prestation de service d’aménagement de stands et la liste des 

principaux services effectués au cours des trois dernières années. 

Demande minimale: La présentation d'au moins un ou de plusieurs 

contrats qui contiennent des services similaires fournis au cours des 

trois dernières années, la valeur globale ayant au moins 34 000 euros. 

Les fiches d'expérience similaire seront accompagnés par des 

certificats / documents / dossiers / Procès Verbaux de réception/ copie 

des éléments pertinents de contrats / recommandations / etc émis ou 

contresignés par les bénéficiaires, confirmant que le service a été 

effectué selon les termes du contrat, l’objet et la valeur des services 

rendus, la période, etc. Les offrants qui présentent des contrats dans 

une devise autre que le Leu, doivent convertir les autres monnaies en 

Lei aux taux de change moyens annuels fixés par la Banque Nationale 

Roumaine pour les années prises en calcul pour l’expérience similaire. 

 

Remplir le Formulaire  – Liste des 

principaux services similaires eues dans les 

3 dernières années 

Remplir le Formulaire  – Fiche 

d’experience similaire 

 

SECTION IV: PROCEDURE 

 

TYPE DE LA  PROCEDURE 

Type de la procedure 

Appel d’offre 

 

CRITERS D’ATTRIBUTION 

Criters d’attribution – le prix le moins cher 

 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

La langue ou les langues dans lesquelles peuvent être redigée l’offre ou la demande de participation 

Roumain 

La période minimale de validité de l’offre: 60 jours civils (du terme limite du dépôt des offres) 

PREZENTATION DE L’OFFRE 

Mode de prezentation de la proposition tehnique 

La proposition tehnique sera présentée afin que les informations de celle-ci permettent une identification facile de la 

correspondance avec les spécifications techniques minimales du cahier des charges. 

Mode de prezentation de la proposition financiaire 

L’offre sous forme de formulaire - le budget maximal alloué au présent contrat est 34.400 euro HT. Si l'offre 

financière dépasse ce montant elle sera rejetée comme inacceptable. Le prix de l'offre est ferme et non-indexable 

pendant toute la durée du contrat. L'offre financière doit comporter le montant total exprimé en euros auquel il faut 

rajouter la TVA 
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Mode de presentation de l’offre 

Nombre des exemplaires: 1 original et 1 copie.  

L’offre va être présentée dans un emballage scellé, marqué à l'adresse de l’autorité contractante, l’objet de l’appel 

d’offre et l'inscription « NE PAS OUVRIR AVANT LA DATE ET L'HEURE” PRECISEES DANS L’INVITATION 

DE PARTICIPATION. L’emballage scélé va contenir deux enveloppes scellées (marquées ORIGINAL et COPIE). 

Chaque enveloppe va contenir à son tour à l’intérieur trois enveloppes scellées et tamponées avec le tampon de la 

société ainsi - enveloppe 1 : documents de qualification - enveloppe 2 : proposition technique - enveloppe 3 : 

proposition financière . Les enveloppes intérieures doivent porter le nom et l'adresse de l’offrant. Les documents 

doivent être signés sur chaque page par le réprensentant autorisé de l’offrant à signer le contrat . Les offrants sont 

tenus de numéroter et signer chaque page de l'offre, et de joindre une liste des documents présentés . L’adresse à 

laquelle il faut déposer ou envoyer l’offre: Destinataire: Autoritatea Nationala pentru Turism: Bdul. Dinicu Golescu 

nr. 38, Sector 1, Camera 5, et. 2 . Tous les frais pour la préparation , la rédaction et l'envoi de l'offre sont supportés par 

l’offrant, sans être en mesure de prétendre des revendications à l'autorité contractante. S’il y a deux offres classées n ° 

1 avec le même prix , la différence va être faite par le dépôt d’une autre financière dans une enveloppe scellée soumis 

au siège de l'Autorité Nationale pour le Tourisme, salle 5, et . 2 intérieur 779 

 

vor clasa pe locul 1 avand acelasi pret, departajarea se va face prin reofertarea propunerii financiare in plic inchis 

depus la sediul Autoritatii nationale pentru Turism, Camera 5, et. 2, interior 779 

SECTION VI: INFORMATIONS SUPLIMENTAIRE 

Le contract s’inscrie dans un projet/programme financé par des fonds communitaires                 oui ■ non □ 

Le Fond Européen de Développement Régional (FEDER) 

 

Notifications et contestations 

L’organisme competent pour le recours juridique 

Les contestations relatives à la procédure d'attribution des contrats de services comme celles qui qui sont incluses dans 

l'annexe 2B de l’O.U.G. nr. 34/2006, dont la valeur est égale ou supérieure à celle prévue à l'art. 57 par. (2) de l’ 

O.U.G. nr. 34/2006 sera réglée conformément aux dispositions du chapitre IX de l’O.U.G. nr. 34/2006. Les 

contestations relatives à la procédure d'attribution des contrats de service comme celles qui figurent dans l'annexe 2B 

de l’O.U.G. nr. 34/2006, dont la valeur est inférieure au seuil prévu à l'art. 57 par. (2)  de l’O.U.G. nr. 34/2006, doit 

être déposé dans les cinq jours à compter du lendemain de la communication du résultat au siège de l'Autorité et elle 

va être solutionnée par le Conseil de la résolution de plaintes dans les trois jours ouvrables à compter de 

l'enregistrement de celle-là - par l’ordre du président nr 234/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../../../../../../sebe/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp657852/00092739.htm
../../../../../../../sebe/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp657852/00092739.htm
../../../../../../../sebe/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp657852/00092739.htm
../../../../../../../sebe/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp657852/00092739.htm
../../../../../../../sebe/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp657852/00092739.htm
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Cahier des charges 

Pour l’aménagement et la décoration du stand de la Roumanie au Salon International de 

Tourisme Le Monde à Paris „MAP 2014”  

Paris, 20 – 23 mars 2014 

 

 

Chapitre I – Informations Générales  

 

 Dates: 20 – 23 martie 2014 

 

 Le caractère du salon: Salon dédié au public  

 

 La surface du stand: 50 m
2 

(sous forme d’îlot) 

 

 Nécessaire comptoirs d’accueil: 13 

 

 

Chapitre II Documents de l’exécutant 

 

Dans le cadre de la procédure d’appel d’offre, l’exécutant doit fournir obligatoirement: 

- Offre technique : comprenant mémoire technique et le schéma d’aménagement du stand en 

perspective axonométrique, présentation tridimensionnelle en polychromie. Il va être précisé le 

type de structure modulaire utilisée, le mode de personnalisation du stand (logo, images 

représentatives, etc.) matériaux et éléments graphiques utilisés, la méthode de mise en évidence 

du caractère de la manifestation, mobilier suffisant pour le nombre de compagnies participantes. 

- Offre financière 

 

Chapitre III – Concept  technico-organisationnel du stand 
 

- Le projet doit créer une ambiance garantissant une présentation moderne, la création d’un cadre 

adéquat pour l’activité de promotion du tourisme. La structure du stand va assurer une 

fonctionnalité optimale, une image originale et attirante.  

- Le stand va devoir être identifié de loin (signalisation en hauteur) 

- Des éléments de personnalisation du stand vont être introduits  

- Etant donné le grand nombre des participants il faut utiliser au plus efficace et judicieux, 

l’espace disponible 

 

Le stand de 50 m² va devoir avoir les élements suivants: 

 

- Une réserve min 1 m² – maxim 2 m² 

- Une moquette facile à entretenir et esthétique sur toute la surface du stand 

- La lumière du stand doit être repartie sur toute la surface et les images et logos vont bénéficier 

des spots lumineux permettant une meilleure visualisation 

- Comptoirs (prévus avec des étagères pliantes à l’intérieur et fermeture a clé) 13 pièces, 

tabourets comptoirs : 26 pièces ; Sur chaque comptoirs le logo « Romania – Explorez le jardin 

des Carpates » va être appliqué à l’avant du comptoir. Chaque comptoir devra étre équipé d’un 

éclairage individuel. Chaque comptoir devra étre équipé  d’une prise électrique. Chaque 

comptoir devra étre équipé d’un rangement sous la tablette, permettant aux exposants de ranger 

et protéger leur documentation. L’éclairage devra avoir une puissance minimale de 100 Watts. 

Sur chaque comptoire il y aura la nom de la société participate.  
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- 2 tables de discussions en verre avec 4 chaises en plastic transparent chaque (8 chaises); 

- Liste des partenaires présents au stand 

- 2 ecrans video professionnels d’iinterior de tip multivision LCD/plasma avec DVD player pour 

montrer des images de Roumanie 

- Prévoir l’aménagement de la réserve centrale, avec dotation des étagères pour dépliants, 

accroche manteaux, sacs poubelle, éléctricté correspondante. Un réfrigérateur, un four à micro 

onde, et une cafetière. 

- Système de signalisation stand formé de : écran video professionnel d’intérior de type LED, qui 

va suivre le contour extérieur du stand sur un périmètere minimum 20ml et avec la hauteur de 

l’écran de minimum 1m à la hateur maximale autorisé par les organisateurs, avec le pixel pitch 

de maximum 5,5 mm. 

- Une illumination puissante du stand va être assurée 

- Decoration florale en fonction de l’espace qui reste à disposition: deux plantes vertes ayant au 

moins 1,50m de hauteur 

   

Les couleurs utilisées pour décorer le stand vont respecter les couleurs de la marque du tourisme 

roumain et du manuel d’identité visuelle. Il n’est pas accepté l’utilisation des structures modulaires ou 

autre pièces de mobilier usées (qui présentent des exfoliations, griffures, taches ou des vielles 

structures etc.) 

Le stand va avoir la hauteur maximale conformément aux normes en vigueur. 

Tout le stand, inclusivement les murs de la surface aménagée va être décoré avec des images de 

Roumanie mise en évidence par l’installation d’illumination, le logo de Roumanie va être utilisé le 

plus possible pour augmenter la visibilité. Le logo c’est le signe distinctif du stand c’est pour cette 

raison qu’il doit être placé en hauteur à la hauteur maximale admise par les organisateurs. Le logo va 

être aussi sur les comptoirs des participants (si le projet technique le permet) et sur le comptoire de 

l’ANT. 

La société qui va aménager le stand va désigner une personne qui va assurer les urgences techniques 

pendant toute la durée du salon. 

 

La société qui va réaliser le stand va mettre à disposition l’installation électrique, va assurer la 

fonctionnalité des équipements électriques/électroniques, illumination correspondante aux panneaux 

photo ainsi que l’illumination générale du stand. Le raccordement au système électrique doit être 

inclus dans l’offre et assuré par la société gagnante.  

La non réalisation en conformité avec les prévisions du cahier de charges va être consigné dans le 

procès verbal signé pendant le période du salon et constitue une base légale pour le non payement des 

services restantes à payer. 

 

Articles et objets promotionnels : 

La société gagnante va devoir réaliser les articles et objets promotionnels suivants : 

- L’impression à 500 cartes de Roumanie sur papier brillant 48*68 cm 

- Impression à 3000 brochures de 36 pages format A4 présentant le patrimoine mondial de 

l’Unesco en Roumanie. Les brochures vont avoir en plus des coordonnées des Offices 

Nationaux Touristiques de Roumanie à l’étranger aussi les coordonnées ANT. Le contenu des 

brochures vont être mise à disposition par le bureau de Paris.  

- La réalisation de 300 stylos de métal de bonne qualité, diamètre maximum 1cm, agréables à le 

tenir dans la main, avec une mine molle 

- L’impression à 200 posters de dimmensions 100*140 cm avec 10 images différentes de 

Roumanie (20 posters de chaque) 

- 1 Roll Up avec les éléments d’identité visuelle 
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- realisation de dégustation des produits traditionnels roumains (sarmale, cozonac etc) et vins roumains 

chaque jour du salon 

 

Les articles et objets promotionnels doivent avoir un design élégant, agréable et attractif et qui sort en 

évidence l’identité visuelle de la destination. La couleur utilisée, le lay-out, le papier et les matériaux 

utilisés doivent être d’une bonne qualité qui dénote élégance et attention aux détails. 

Les photos vont être mises à disposition de l’Office National de Tourisme de Roumanie de l’archive 

ANT. La société gagnante a l’obligation de corriger les éventuelles fautes d’orthographe et les fautes 

de syntaxe ainsi que de fournir le lay-out éditables des cartes.  

Tous les articles et les objets promotionnels seront inscrits avec les éléments d’identité visuelle de la 

marque du tourisme Roumain en conformité avec le Manuel de l’identité visuelle Régio. Tous les 

articles/objets vont être imprimés après avoir obtenu le Bon A Tirer de ANT ou Office National de 

Tourisme de Roumanie à Paris. 

La société gagnante va s’occuper aussi d’emmener au stand 2 artisans: un spécialiste dans la peinture 

traditionnelle roumaine sur oeuf et l’autre specailiste en artisanat genre costumes populaires et bijoux 

traditionnels en perle/ Les deux artisans vont réaliser de demonstations: peinture sur oeuf et realisation 

des bijoux traditionnels. 

La société gagnante va prendre en charge les frais de transport, hébérgement des artisans et tous les 

autres frais qui en résultent. Une zone spéciale aménagée dans le cadre du stand va être mise à 

disposition avec des diverses versions d’exposition des objets artisanaux. 

Le choix des artisans va se faire avec l’Office de Tourisme de Roumanie à Paris. 

 

Autres services:  

 

- La société gagnante va assurer des services de connexion au réseau électrique, nettoyage 

- Le transport et la manipulation des matériaux de promotion jusqu’au stand 

Les matériaux qui vont rester au stand vont être transportés à l’Office de Tourisme de Roumanie ou à 

une autre adresse indiquée pendant le salon. En même temps il va être assuré le transport d’autres 

matériaux nécessaires au stand ainsi que du stand à l’Office de Tourisme de Roumanie (si besoin des 

éléments de décoration ou aménagement) 

 Assurer la conexion internet 

 Assurer le protocole sur toute la durée du salon. Au stand il doit y avoir de l’eau plate, de l’eau 

petillante, jus de fruits, café, thé, aperitifs salés (cacahuettes, olives, fruits secs, amuse bouche, 

etc) et sucré (biscuits, petits fours, etc) ainsi que des verres d’unique utilisaton, sucre, petites 

cuilleres en plastiques, assietes d’unique utilisation, serviettes. Le protocole est nécessaire pour les 

rencontre qui vont avoir lieu au stand. 

 Réalisation de 4 photos format A4 avec le stand de l’Office de Tourisme de Roumanie / Autorité 

Nationale pour le Tourisme 

 

    Chapitre IV – Conditions financières 

L’offre finacière doit présenter la valeur totale exprimé en euros à laquelle on va ajouté la TVA.  

La valeur totale de l’offre financière sera defalquée par éléments constitutifs c’est à dire le service ou 

le produit fourni et sa valeur correspondante en euros. Faire défalquer par elements, les services pour 

tout les chapitres et toutes les catégories de dépenses du présent document est obligatoire.  
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FORMULAR 3 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ 

 

Nr. ......../.................... 

 

 

1. Denumirea completă a ofertantului 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

(in situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici asociaţi, precum şi 

leaderul de asociaţie) 

2.  Sediul ofertantului (adresa completă) 

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................  

telefon …………………………………..………… fax …………………………….…..………… 

3. Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic de înregistrare) 

………………………………………………………………………...... 

 

4.  Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plăţile de către autoritatea contractantă  

………………………………………………………………………...……………………………… 

………………………………………………………………………...……………………………… 

5.  Garanţia de participare la procedură a fost constituită în favoarea consultantului - organizator, în data de 

………………………, astfel: 

Scrisoare de garanţie bancară nr. …………………………………..................…… emisă  

de................................................................................................... 

6. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură .......................... 

……………………………………………………………………..…………………….…………… 

7.     Ne angajăm, în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire, ca, în cazul atribuirii contractului: 

8.        Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru legalitatea şi 

autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea participării la procedură, precum şi pentru 

realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii. 

 

9.      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. 

 

10. Cererea a fost înregistrată la .................................................................................... sub nr. 

…………………………………din data de …………………………… .......................... 

___________________________ 

 (Nume, prenume) 

 

_________________________ 

 (Funcţie) 

___________________________ 

 

 (Semnătura autorizată şi ştampila 
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FORMULAR 4 

 

ÎMPUTERNICIRE 

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în 

…………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul 

Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut 

fiscal................................................................................................................reprezentată legal prin 

….............…........................................................................................................................................... în 

calitate.....................................…………………………,împuternicim prin prezenta pe 

...............................................................................................................................………,domicil iat în 

………..........…………………..............…………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. 

………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, 

având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura de cerere de oferta deschisa 

în scopul atribuirii contractului de ……………...............................................……………… - autoritate contractantă 

…………………………………………………………………… ...................................... 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma 

desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi 

faptele ce decurg din participarea la procedură. 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte 

de identitate, paşaport).  

 

    Data Denumirea mandantului 

…………… S.C. ………………………………… 

                                                                                                     reprezentata legal prin  

                                                                                              _________________________                                                             

                                                                                                         (Nume prenume) 
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     Formularul 5 

 

OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

           (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
 

 

 

1.Subsemnatul ……………………………, reprezentant împuternicit al .............................……………. 

[denumirea operatorului economic], 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile  aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru  atribuirea 

contractului de achiziţie publică ..............……………………………………  

             (se menţionează procedura) 

având ca obiect.............................………………………………….. la data de……… .............. …… 

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV),                                    (zi/lună/an)                                                

organizată de...................................... ………………………, particip şi depun ofertă: 

                                    (denumirea autorităţii contractante),  

□ în nume propriu; 

□ ca asociat în cadrul asociaţiei .....................................; 

□ ca subcontractor al ................................................; 

                                           (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

2. Subsemnatul declar că: 

□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 

□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 

   (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

3. 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. 

4. De asemenea, 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, situaţiilor şi documentelor care 

însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie 

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte personae juridice să furnizeze 

informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........................................ cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în cu 

activitatea  

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)  

legătură noastră. 

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

 

Ofertant, 

…….................................. 

(semnatura autorizata 
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FORMULAR 1 

 

 

OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 

................................................................................................................................................. 

(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 

procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din OUG 

nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei 

instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de 

bani.  

 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, 

nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în 

cadrul unei alte oferte.  

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

şi/sau consultantul – organizator al procedurii au dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ........................................................................... .                                                               

 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

 

 

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

 

___________________________ 

 (Nume, prenume) 

 

___________________________ 

 (Funcţie) 

 

___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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FORMULAR 2 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 

....................................................................................................................................................................., (denumirea/numele 

si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura  pentru achiziţia 

.............................................................................................,  

declar pe proprie răspundere că: 

a) nu ne aflăm în stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic, afacerile nu sunt conduse 

de un administrator judiciar sau activităţile comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. 

De asemenea, nu suntem într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a); 

c) ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele 

componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în 

societatea este stabilită până la data de ................. 

c^1)  în ultimii 2 ani ne-am îndeplinit corect obligaţiile contractuale, fapt care nu va  produce sau nu este de natură să 

producă grave prejudicii beneficiarilor din motive imputabile noua; 

SAU 

au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente 

ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este 

stabilită                       

                                                      DA   NU 

d) nu am fost condamnaţi, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care 

a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. 

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

contractantă şi/sau consultantul - organizator au dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei 

penale privind falsul în declaraţii. 

 

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

___________________________ 

 (Nume, prenume) 

_______________________ 

 (Funcţie) 

___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila)  
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Formular 6 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 

 

 

 

 

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică], în calitate 

de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menţionează procedura] pentru achizitia de 

........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi 

codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele 

autorităţii contractante], 

declar pe proprie răspundere că nu sunt in situatia prevazuta in  art. 69^1 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 34 din 

19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare : 

 

ART. 69^1 

    Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/tertul sustinator care are drept membri în cadrul consiliului 

de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă 

sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 

69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante este exclus din procedura de atribuire. 

- Răzvan FILIPESCU, Președinte; 

- Mirela MATICHESCU, Vicepresedinte;  

- Daniela PRELIPCEAN, Director, Directia Management Brand;  

- Loredana Mateiu, Coordonator – Compartimentul Juridic;  

- Elena CRETU, Coordonator Achizitii Publice- Compartimentul Economic, Achizitii Publice si Servicii Interne;  

- Adina Mincu, Coordonator Economic - Compartimentul Economic, Achizitii Publice si Servicii Interne;  

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei 

penale privind falsul în declaraţii. 

       

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

 

___________________________ 

 (Nume, prenume) 

 

___________________________ 

 (Funcţie) 

 

___________________________ 

 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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OPERATORUL ECONOMIC 

__________________ 

 (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către .................................................................................................... 

         ………………………………………………………………… 

                          (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

1.Examinând documentaţia de selectie, subsemnatul..............................................., in numele 

……………………………………………,  (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi 

cerinţele cuprinse în documentaţia de selectie, să realizam în sistem cumpărare 

……………………………………………….., (denumirea serviciilor) pentru suma de 

……………………………………………………………………. (suma în litere şi în cifre) plătibilă după recepţia 

serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ………………………... (suma în litere şi în cifre) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să realizam serviciile în graficul de timp anexat. 

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de ……………………..……….., zile (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. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă, prin 

care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Precizam că: 

      depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar 

"alternativă"; 

     nu depunem ofertă alternativă. 

 (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

6. Am înţeles şi consimţim ca, 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. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 

 

 

Data completării: …………… 

Nume, prenume: ……………………………………….. 

Semnătura …………………………............................................................... în calitate de 

………………………………………, autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

………………………………………………………………………………… (denumire ofertant 
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OPERATOR ECONOMIC 
…………………………… 

(denumire) 

INFORMAŢII GENERALE 
 

1. Denumire: 

2. Cod fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: ………………………… 

Fax: ………………………… 

E-mail: ………………………… 

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:  

   (număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare) 

 

6. Obiect de activitate, pe domenii: 

   (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 

 

8. Principala piaţă a afacerilor: 

 

9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: 

Anul Cifra de afaceri anuală SAU 

Cifra de afaceri anuală rezultând 

din producerea / comercializarea 

………  

(la 31.12) 

- lei - 

Cifra de afaceri anuală SAU 

Cifra de afaceri anuală rezultând 

din producerea / comercializarea 

……… 
 

(la 31.12) 

- echivalent euro - 

1.   

2.   

3.   

Medie anuală:    

                                                                                                      

Data completării: …………… 

___________________________ 

 (Nume, prenume) 

  

___________________________ 

 (Funcţie)  

 

___________________________ 

 

 (Semnătura autorizată şi ştampil 
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BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI  

___________________  

(denumirea)  
 

Garanţie de participare 

la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica 

…………………………………(se va completa cu denumirea obiectivului). 
 

Către:  

(se va completa adresa) 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului: ......................................(se va completa cu denumirea 

obiectivului) noi, _____________________________________________________, având sediul înregistrat la  

                     (denumirea băncii/societăţii de asigurări)  

____________________________,  

(adresa băncii/societăţii de asigurări)  

 

ne obligam în mod irevocabil şi condiţionat, fata de ……….. sa plătim suma de__________________________, 

la prima sa cerere  

                                                                                 (în litere şi în cifre)  

scrisa şi după constatarea culpei ofertantului în conformitate cu contractul garantat. În cererea sa autoritatea 

contractanta va preciza ca suma ceruta de ea şi datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre 

situaţiile următoare:  

 

a) ofertantul __________________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  

(numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)  

 

b) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul ____________________________nu a constituit  

                                         (numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)  

garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea 

contractului;  
 

c) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul _____________________________ a refuzat  

                                           (numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)  

sa semneze contractul de achiziţie publica în perioada de valabilitate a ofertei;  

 

De asemenea, noi ______(denumirea băncii/societăţii de asigurări) ne obligam în mod necondiţionat şi 

irevocabil sa plătim în favoarea Autorităţii Contractante, la prima sa cerere de plata, suma de________ solicitată 

de către aceasta în baza art 278
1
 din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. Plata se va face în termenul menţionat în cererea de plata 

şi fără nici o alta formalitate suplimentara din partea Autorităţii Contractante.  

Prezenta garanţie este valabila pana la data de ______________________.  
 

În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau sa 

modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii/societăţii de asigurări, se va 

obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta garanţie de participare îşi pierde valabilitatea.  

Legea aplicabila prezentei garanţii de participare este legea romana.  

Competente sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta garanţie de participare sunt instantele 

judecătoreşti romane.  

Parafata de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul __________  

(semnătura şi stampila organismului care eliberează aceasta garanţie de participare) 
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Formularul – Garantie de buna executie 

FORMULAR PENTRU GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE 

Către: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM 

 Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, cod poştal 010873 

ROMÂNIA 

Subiect: Garanţie nr. ___________________________ 

  Garanţie financiară pentru buna execuţie a contractului de achiziţie publică nr. (numărul 

contractului) – achiziţionare servicii _______________________________________ 

Cu privire la contractul de achiziţie publică sus-meţionat, încheiat între (denumirea prestatorului), în 

calitate de prestator, şi AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM, în calitate de achizitor, 

noi, subsemnaţii (denumirea instituţiei financiare), având sediul înregistrat la (adresa sediului social al 

instituţiei financiare), ne obligăm prin prezenta în mod necondiţionat şi irevocabil faţă de achizitor să 

plătim orice sumă cerută de acesta, până la concurenţa sumei de (cuantumul garanţiei de bună 

execuţie), reprezentând 10 % din preţul contractului respectiv, exclusiv TVA.  

Plata va fi efectuată în lei, în contul specificat de către Autoritatea contractantă, fără obiecţiuni de orice 

fel, la prima sa cerere scrisă (transmisă prin poştă cu confirmare de primire),  însoţită de o declaraţie cu 

privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin prestatorului, aşa cum sunt acestea prevăzute în contractul 

menţionat mai sus. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate 

suplimentară din partea achizitorului sau a prestatorului. 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ___________. În cazul în care părţile contractante sunt 

de acord să prelungească perioada de valabilitate a acestei garanţii sau să modifice unele prevederi 

contractuale care au impact asupra angajamentului asumat de noi prin această garanţie, se va obţine 

acordul nostru în prealabil, în caz contrar prezenta garanţie încetându-şi valabilitatea la termenul 

specificat. 

Legea aplicabilă acestei garanţii este (legea statului a cărui naţionalitate o are instituţia financiară). 

Orice dispută legată de prezenta garanţie va fi deferită instanţelor competente material din România. 

Nume: _______________________   Funcţie: _______________________ 

 

Semnătura
 1

: _________________    Data: _________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Numele şi funcţia persoanei/persoanelor care semnează în numele instituţiei financiare trebuie indicate în clar. 

http://www.coduripostale.ro/index.php?lang=ro&county=Bucuresti&place=Bucuresti&street=Bulevard%20Golescu%20Dinicu%20nr.%2036-38&zip=010873
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Formular 4 

OPERATOR ECONOMIC                                                     

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

CERTIFICAT 

de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ........................., 

întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de 

............................, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ......... din data de ............, 

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele 

de vedere. 

    II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................., următoarele: 

    1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 

    2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care 

cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 

    3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta 

de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 

    4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta 

decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi 

proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 

    5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără 

a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 

    6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 

priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la 

respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au 

legătură cu obiectul respectivei proceduri; 

    7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 

priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 

    8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte 

de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. 

    III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate 

în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. 

                Ofertant,                                  Data   

    Reprezentant/Reprezentanţi legali 

               (semnături)    
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OFERTANTUL 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

EXPERIENTA SIMILARA
*1)

 

 

 

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________. 

Numărul si data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

Tara: ____________________. 

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 |_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 

 |_| contractant asociat 

 |_| subcontractant 

4. Valoarea contractului: 

exprimata in  exprimata 

moneda in care   in echivalent 

s-a incheiat  euro*2) 

contractul 

a) initiala (la data semnarii contractului):            _________                         ___________  

b) finala (la data finalizarii contractului):             _________                        ___________ 

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: 

___________________________. 

6. Durata de prestare a serviciilor (luni) 

a) contractanta – termen PIF: _______ 

b) efectiv realizata – PIF: __________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat(daca e cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale 

incheiate cu beneficiarul: _____________________________. 

7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la finalizarea pestarii serviciilor:                       

8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: ______ 

9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la 

categoriile de servicii prevazute in contract: _____________________________. 

 

     Ofertant, 

_______________ 

(semnatura autorizata) 

 

------------ 
1*)

 Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de 

evaluare, prin prezentarea contractului respectiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

OFERTANTUL 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

SERVICII PRESTATE IN ULTIMII 3 ANI 

 

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ____________________________________,             

   (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate 

in tabelul anexat sunt reale. 

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 

situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii 

datelor din prezenta declaratie. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 

juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante 

_________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si 

financiar in 

       (denumirea si adresa autoritatii contractante)  

legatura cu activitatea noastra. 

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de 

___________________________________________________ . 

                                                                                   (se precizeaza data expirarii perioadei de 

valabilitate a ofertei) 

 

 

 

           Ofertant, 

                                                                               

           (semnatura autorizata) 
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Nr. 

Crt. 

 

 

 

 

Denumirea si 

obiectul 

contractului 

+ 

Numarul si data 

contractului 

 

 

Codul 

CPV 

 

Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 

+ 

Adresa 

 

Calitatea  

prestatorului*) 

 

Pretul total 

al 

contractului 

(lei) 

 

Procent 

executat 

% 

 

Cantitatea 

(U.M.) 

 

Perioada de 

derulare a 

contractului** 

0 1  2 3 4 5 6 8 

 

1 

 

        

 

2 

 

        

 

..... 

 

        

 

 

 

        

 

               Ofertant, 

               ...................... 

              (semnatura autorizata) 

________ 

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de 

asociatie); contractant asociat; subcontractant. 

**) Se va preciza data de incepere si finalizare a serviciilor  
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Contract  de servicii 

 

               Nr. …….. Data  ………………...   

 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing și 

promovare turistică și a Programului multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor produselor turistice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

In temeiul Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 234/2013 pentru aprobarea normelor 

privind atribuirea contractelor de prestări de servicii de amenajare şi decorare de pavilioane naţionale, standuri 

specializate sau miniexpoziţii şi servicii conexe în cadrul manifestărilor expoziţionale de turism la care participă 

Autoritatea Naţională pentru Turism, în ţară şi în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de 

Dezvoltare Regională 

Și având în vedere comunicarea rezultatului procedurii nr. .........................,  

 

s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între următoarele:  

 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU TURISM, cu  sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, 

telefon/fax 0372.114.095, 0372.144.093, cod fiscal 31129693, cont nr. RO13TREZ70123870156XXXXX, deschis la 

Trezoreria Sector 1, reprezentată legal prin preşedinte Razvan FILIPESCU, în calitate de BENEFICIAR 

și 

............................................, cu sediul în ............, cod fiscal ......................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 

..................., cont bancar ........................ deschis la ..............., reprezentată prin ............... - administrator, în calitate de 

PRESTATOR 
 

2. Definiţii  

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;  

b. beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 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. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care 

prestatorul se obligă, prin contract, să le furnizeze beneficiarului în legătură cu serviciile prestate conform contractului;  

e. servicii – activităţile a căror prestare fac obiectul contractului;  

f. forţa majoră – este orice eveniment extern,imprevizibil,absolut invicibilsi inevitabil;  

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare  

3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi 

viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.  

3.2. - Termenul “zi” ori “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.  

      

4. Obiectul contractului  

4.1. Obiectul contractului constă în prestarea de servicii de amenajare şi decorare a standului Romaniei în vederea 

participării Beneficiarului cu un stand amenajat la ……………………………………..  

 

5. Preţul contractului şi modalităţi de plată 

5.1. Preţul contractului este de ………. euro cu TVA, din care TVA .............. euro, echivalent a ........... lei din care TVA 

......... lei (curs BNR din data de ………..: 1 euro = ………. lei), valoare rezultată din oferta tehnică și financiară nr. 

............... și în conformitate cu raportul procedurii nr. ..................., anexele 2 si 3 la prezentul contract. 

5.2. Preţul este ferm şi nu se modifică. 
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5.3. Plata se va efectua in perioada 24-31 ale lunii următoare, in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. 

34/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. 

5.4. Plata se va efectua în termenul convenit, prin virament bancar, cu ordin de plată, pe baza facturilor emise de 

prestator și acceptate de beneficiar și a procesului-verbal de recepție potrivit prevederilor art. 14 

 

6. Documentele contractului:  

a) Anexa 1: documentatia de selectie nr. .................. – ........ pg 

b) Anexa 2: oferta tehnică şi financiară nr. ................. – …….. pg 

c) Anexa 3: raportul procedurii nr. . .................  - ........pg 

 

 

7. Garanția de bună execuție a contractului 

7.1. Prestatorul are obligaţia de a transmite Beneficiarului garanţia de bună execuţie a contractului, în termen de 

maximum 5 zile de la semnarea prezentului contract de către ambele părţi. Garanţia de bună execuţie se constituie prin 

scrisoare de garanţie bancară eliberată de o bancă din România sau care are filială în România, sau prin orice alt 

instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Garanţia de bună 

execuţie acceptată de beneficiar devine parte integrantă a prezentului contract. 

7.2. Beneficiarul are obligaţia de a elibera garanţia pentru participare şi să emită instrucţiunea de începere a 

executării contractului numai după ce Prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

7.3. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este ............ lei reprezentând un procent de 10% din 

preţul contractului fără TVA, conform pct. 5.  

7.4. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul 

îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îşi îndeplineşte sau îşi îndeplineşte 

necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 

execuţie, beneficiarul are obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost 

respectate. 

7.5. Beneficiarul are obligaţia de a elibera scrisoarea de garanţie de bună execuţie a contractului în termen de 

maximum 14 zile de la de la data îndeplinirii de către Prestator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, dacă 

Beneficiarul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.  

 

8. Durata contractului 

8.1. Prezentul contract intră în vigoare la data constituirii garantiei de buna executie de către prestator și încetează la data 

de 28.02.2014.  

 

9.Prestarea serviciilor  

8.1. Prestarea serviciilor se efectueaza pe perioada .......................... 

 

10. Obligaţiile părţilor semnatare 

10.1. Obligaţiile PRESTATORULUI 

a) să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în conformitate cu prevederile documentației de selecție nr. 

.......................... și a ofertei tehnice si financiare nr. .........................., la standardele calitative şi cantitative şi 

performanţele prezentate în oferta tehnică şi financiară a prestatorului, anexe la contract;  

b) să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în 

conformitate cu oferta sa tehnică şi financiară nr. .........................., anexă la contract. 

c) sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin prezentul contract; 

d) sa asigure accesul beneficiarului la spatiile de expunere se fac obiectul contractului; 

e) să desemneze cel puţin o persoană care să asigure urgenţele tehnice, pe întreaga perioadă de desfăşurare a 

evenimentului; 

f) să desemneze un reprezentant care va încheia cu beneficiarul un proces-verbal de recepţie în care se va consemna 

îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de prestator în contract;  

g) să emită în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (19) din Codul Fiscal, facturile pentru serviciile prestate și să le 

comunice beneficiarului, anterior efectuării plăţilor. 

h) să despagubească beneficiarul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci 

înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu 

produsele achiziţionate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încalcare rezultă 

din respectarea documentatiei intocmita de către beneficiar. 

i) Prestatorul se obligă să despăgubească, să protejeze și să apere pe cheltuiala proprie beneficiarul și agenții săi și/sau 

personalul acestuia împotriva oricăror reclamații și/sau acțiuni în justiție sau daune cauzate ca urmare a executării 
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contractului de către prestator, în condiția în care beneficiarul notifică în scris prestatorul asupra unor astfel de reclamații 

și acțiuni în justiție sau daune, însă nu mai târziu de 30 de zile după ce beneficiarul ia cunoștință de acestea.  

 

10.2. Obligaţiile BENEFICIARULUI: 

a) să efectueze plata pentru serviciile prestate, în condiţiile şi termenele prevăzute la art. 5 din contract in limita creditelor 

bugetare aprobate; 

b) să desemneze un reprezentant să încheie cu prestatorul procesul-verbal de recepţie în care se va consemna îndeplinirea 

tuturor obligaţiilor asumate de prestator în contract; 

c) Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice informații pe care acesta le consideră necesare pentru 

îndeplinirea contractului; 

 

11. Penalităţi, daune - interese 

11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu își execută, total sau parțial, obligațiile în condițiile asumate 

prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 3% 

din valoarea contractului. 

11.2 În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite,atunci 

prestatorul are dreptul de a pretinde, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de 

întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Cuantumul penalitatilor nu poate depasi cuantumul debitului. 

11.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da 

dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de plin drept, fara a fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati 

si de a pretinde plata de daune-interese.  

11.4. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract în termen de 5 zile de la apariţia unor 

circumstanţe care nu au putut fi prevăzute şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât 

îndeplinirea acestuia ar fi contrar interesului public, cu conditia notificarii prestatorului cu cel putin 3 zile inainte de 

momentul denunţării. 

11.5. Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, printr-o notificare scrisă, adresată 

prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în stare de încetare de plăți, insolventa sau faliment, cu 

condiţia ca aceasta 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. Drepturi de proprietate intelectuală 

12.1. Beneficiarul dă dreptul Prestatorului să utilizeze marca 109799 “Romania Explore the Carpathian garden”, pentru a 

o reproduce pe materialele promotionale din cadrul targului, numai cu ocazia organizarii acestei manifestarii 

expozitionale.  

12.2. Beneficiarul va pune la dispoziţia Prestatorului, în format electronic, elementele figurative ce compun marca 

prevăzută la art. 12.1. 

12.3. Prestatorul se obligă să nu transmită altor persoane cu titlu gratuit sau oneros spre difuzare, reproducere sau cu 

orice alt titlu, marca de la art. 12.1. 

12.4. Prestatorul se obligă să nu aducă niciun fel de modificare, îmbunătăţire, transformare asupra marcii.  

12.5. Prestatorul are obligaţia de nu prejudicia, prin folosirea elementelor de identitate vizuala prevazute la art. 12.1, 

onoarea sau reputaţia Beneficiarului. 

12.6. Orice încălcare de către Prestator a prevederilor art. 12 dă dreptul Beneficiarului de a considera contractul reziliat 

de plin drept, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi  şi fără nicio altă procedură judiciară sau 

extrajudiciară şi de a pretinde plata de daune-interese. 

Alte clauze de proprietate intelectuală 

12.7. Drepturile patrimoniale asupra materialelor realizate de Prestator, în conformitate cu prevederile contractului, cu 

ocazia evenimentului ce face obiectul contractului, indiferent de formă (tipărituri, CD-uri, DVD-uri, etc.) şi acceptate de 

către Beneficiar pentru a fi exploatate, fără a fi limitate la un teritoriu, vor apartine exclusiv Beneficiarul de la data 

executării obligaţiei de plată a serviciilor corespunzătoare acestor drepturi. 

12.8. Orice alte rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, dobândite în 

executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivă a Beneficiarul, care le va putea utiliza, publica, cesiona 

ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără a fi limitate la un anumit teritoriu. 

12.9. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract şi nu va face referire 

la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nicio informaţie furnizată de Beneficiar, 

fără acordul scris prealabil al acesteia. 

 

13. Clauze speciale 

13.1 Prestatorul va utiliza şi va reproduce pe materialele promoţionale, ce fac obiectul prezentului contract, elementele de 

identitate vizuală ale brandului de turism al României și elementele de identitate vizuală ale Programului Operaţional 

Regional prevăzute în Manualul de indentitate vizuală al brandului de turism al României și în Manualul de indentitate 

vizuală pentru Programul Operaţional Regional, ce va fi pus la dispoziţie de către Beneficiar. 
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13.2. Orice încălcare de către Prestator a prevederilor art. 13.1 dă dreptul Beneficiarul de a pretinde plata de daune-

interese, ce vor fi deduse din preţul contractului proporţional cu serviciile prestate. 

13.3. Prestatorul are obligatia să întocmească şi să păstreze, pe o perioada de 5 ani de la finalizarea contractului, 

documentele complete, corecte, adecvate şi sistematice cu privire la serviciile prestate, în forma şi la un nivel de detaliu 

suficient pentru a putea stabili cu precizie dacă cheltuielile efective ale Prestatorului prevăzute în bugetul contractului au 

fost efectuate pentru prestarea serviciului prevăzut prin prezentul contract şi în conformitate cu prevederile acestuia. 

13.4.  Prestatorul are obligaţia de a permite persoanelor autorizate de Beneficiar, precum şi Comisiei Europene, Curţii 

Europene de Conturi şi/sau persoanelor/agenţilor desemnaţi de acestea, să verifice şi să auditeze aceste documente, 

inclusiv să obţină copii de pe acestea, în orice moment atât pe durata contractului, cât şi ulterior, conform legislatiei in 

vigoare. 

 

14. Receptie şi verificări  

14.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile 

din caietul de sarcini şi din oferta prestatorului.  

14.2 Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.  

14.3 Recepţia serviciilor prestate se efectuează pe perioada manifestării expoziționale, dar nu mai târziu de 26 ianuarie 

2014, pe bază de proces-verbal de recepţie, în care se va consemna modalitatea de îndeplinire a tuturor obligaţiilor 

asumate de prestator prin contract, caietul de sarcini si prin oferta tehnica, semnat de reprezentanţii mandataţi ai părţilor. 

14.4. Operaţiunile recepţiei implică:  

a. identificarea serviciilor prestate;  

b. constatarea eventualelor neconcordanţe a prestaţiilor faţă de oferta tehnică şi caietul de sarcini; 

c. verificarea respectării condiţiilor de prestare conform specificaţiilor din caietul de sarcini;  

d. constatarea eventualelor deficienţe. 

14.5. Operaţiunile precizate la art.14.4. fac obiectul unui proces-verbal de recepţie întocmit la faţa locului de către 

Beneficiar, prin şeful Reprezentanţei de promovare turistică .................. şi semnat atât de către acesta cât şi de Prestator. 

În cazul în care Prestatorul refuză să semneze procesul-verbal, se menţionează acest fapt. În acest caz, beneficiarul va 

transmite Prestatorului în cel mult scurt timp posibil de la data întocmirii o copie a procesului-verbal. 

14.6.  Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în momentul sesizării acestor neconcordanţe de către 

reprezentanţii Beneficiarului, în caz contrar Beneficiarul va fi îndreptăţit în a pretinde daune-interese, ce vor fi deduse 

din preţul contractului proporţional cu serviciile prestate. 

 

15. Despăgubiri 

15.1. Neexecutarea sau  executarea in mod necorespunzator a obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre 

Prestator, care cauzeaza un prejudiciu material sau de imagine Beneficiarului, da dreptul acestuia de a pretinde plata de 

daune-interese in cuantum de 100% din pretul contractului la care se adauga prejudiciul adus Beneficiarului. 

16. Răspunderea asocierii  

16.1. Toţi partenerii asocierii sunt răspunzători în mod solidar şi indivizibil pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în 

prezentul contract. Partenerul desemnat de asociere pentru a o reprezenta şi a acţiona în numele acesteia în scopul 

executării contractului va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toţi partenerii acesteia. 

16.2. Orice modificare a componenţei asocierii fără acordul prealabil al achizitorului, consemnat printr-un act adiţional, 

reprezintă o încălcare a contractului, care dă dreptul beneficiarului să îl considere reziliat de plin drept. 

16.3. În cazul în care prestatorul a beneficiat, în îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie pentru procedura de 

atribuire a acestui contract, de susţinerea acordată de un alt operator economic, acesta din urmă este ţinut a fi răspunzător 

în mod solidar şi indivizibil cu prestatorul. 

 

17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

17.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor imediat după intrarea în vigoare a contractului.  

17.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului în oricare faza a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioada stabilită 

în propunerea tehnica si caietul de sarcini trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la 

data începerii prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care: 

        i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau 

        ii) alte circumstanţe neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către 

prestator, îndreptățesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a 

acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 

17.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă propunerea tehnica, acesta are obligaţia de a 

notifica beneficiarul în termen de 24 h de la apariția situației care împiedică respectarea graficului de prestare. 
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17.4. În afară cazului în care beneficiarul este de acord cu o prelungirea termenului de execuţie, orice întârziere în 

îndeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalităţi prestatorului conform art. 11. 

 

18. Forţa majoră 

18.1 Forţa majoră este orice eveniment extern,imprevizibil,absolut invicibil si inevitabil;  

18.2 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. 

18.3 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. 

18.4 Dăcă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 5 zile, fiecare parte va avea 

dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă 

celeilalte daune-interese. 

 

19. Notificări între părţi 

19.1 În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită 

dacă va fi transmisă la adresa/sediul/nr. fax prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 

19.2 În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de 

primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 

19.3 Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost 

expediată. 

19.4 Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia 

din modalităţile prevăzute la aliniatele precedente. 

 

20. Incetarea contractului 

20.1. Prezentul contract incetează în următoarele situaţii: 

 a) o dată cu îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de părţile contractante; 

 b) prin acordul părţilor, consemnat în scris printr-un act adiţional; 

 c) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau îşi execută  necorespunzător obligaţiile 

contractuale in situatiile reglementate de art. 11.3,  12.6. 

 d) prin denuntare unilaterala in cazul art. 11.4. și art. 11.5. 

20.2. Prezentul articol nu aduce atingere altor prevederi din contract referitoare la penalităţi, daune – interese şi reziliere.  

20.3. Încetarea contractului înainte de termenul pentru care a fost încheiat nu exonerează părţile de executarea obligaţiilor 

exigibile rezultate din prezentul contract până la acea dată. 

 

21. Confidențialitatea  

21.1. Părțile se obligă să păstreze confidențiale datele incluse în contract, precum și toate informațiile legate de 

executarea contractului, angajându-se să utilizeze aceste date și/sau informații numai în scopul executării contractului si 

limitându-se numai la ceea ce este strict necesar.  

21.2. Datele și/sau informațiile despre care se face vorbire la alin. 1 nu pot fi utilizate pentru alte scopuri, fără 

consimțământul prealabil exprimat în scris al părții corespunzatoare, cu excepția următoarelor cazuri:  

a) sunt publice la momentul transmiterii lor sau devin publice ulterior;  

b) au fost cunoscute de partea primitoare anterior aducerii la cunoștința ei de către cealaltă parte, așa cum o dovedesc 

documentele scrise ale părții primitoare;  

c) au fost obtinute în mod licit de la o terță parte și nu fac obiectul obligatiei de confidentialitate;  

d) este obligatoriu să fie dezvăluite, conform legislatiei în vigoare, cu condiția ca partea primitoare să notifice imediat 

celeilalte părti asemenea cerințe privind dezvăluirea datelor.  

21.3. Prezentul articol se aplică pe parcursul duratei contractului, precum și ulterior, indiferent de motivul incetării.  

 

 

22. Soluţionarea litigiilor 

22.1. Beneficiarul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice 

neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 
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22.2. Daca, upa 15 zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o 

divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze prin mediere apeland la un mediator autorizat 

conform legii din Romania. In cazulin care disputa nu se solutioneaza nici prin mediere aceasta se va solutiona de catre 

instantele judecatoresti competente din Romania. 

 

23. Limba care guvernează contractul 

23.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

24.Legea aplicabilă contractului 

24.1 Contractul va fi interpretat conform legislaţiei in vigoare din România. 

24.2 Prestatorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, precum si reglementarilor 

direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii europene de justitie si a Tribunalului din prima instanta si se va asigura ca 

personalul sau, salariat sau contractat de aceasta, conducerea sa, subordonatii acstuia, si salariatii din teritoriu vor 

respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari. Prestatorul va despagubi Beneficiarul in cazul 

oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre acesta, personalul 

sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu. 

 

25. Clauze finale 

25.1 Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau 

ulterioară încheierii lui. 

 

 

Prezentul contract, conţinând ........ file, din care ......... file anexe ce fac parte integranta in prezentul contract, s-a încheiat 

astăzi ....................., în două exemplare originale, ambele având aceeaşi valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă. 

  

             BENEFICIAR,             PRESTATOR, 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ                          

           PENTRU TURISM                                           

                                      

             PREȘEDINTE                                   

       RAZVAN FILIPESCU   

 


