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SECŢIUNEA I 

 
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 

 
 
I a Beneficiar 

Denumire: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii       
( FNGCIMM SA-IFN) 

Adresa: Str. Ștefan Iulian nr. 38, sector 1 

Localitate: Bucureşti Cod de identificare 
fiscală: 14367083 

Cod poştal: 
011248 

Tara: ROMÂNIA 

Persoana de contact: 
Serviciul achiziții -  Bogdan Bădică 
Serviciul secretariat – Cosmin Mugurel Istode 

Telefon: 021/ 310 18 74, interior 170, 
110 

E-mail: bogdan.badica@fngicmm.ro            
cosmin.istode@fngcimm.ro   

Fax: 021/ 310 18 57 

Adresa/ele de internet a/ale beneficiarului: www.fngcimm.ro; www.garantare.ro  

 
I b  Principala activitate a beneficiarului 

 Instituție financiar nebancară   ■ emitere de garanții și asumarea de angajamente 
pentru garantarea creditelor și a altor instrumente 
de finanțare care pot fi obținute de întreprinderile 
mici și mijlocii, definite potrivit legii, de la bănci sau 
din alte surse 

 

Alte informaţii  și/sau clarificări pot fi obţinute: 

■  la adresa mai sus menţionată                                 □  altele:  
Documentele de achiziție sunt disponibile pentru acces direct, nerestricționat, complet și gratuit 
la (Website) www.fngcimm.ro  

Date limita de primire a solicitărilor de clarificări  
Data: 03.11.2022    Ora limita: 17:00 
Solicitările de clarificări se transmit la FNGCIMM SAIFN în scris la fax: 021/ 310 18 57 sau 
electronic, la adresele de e-mail indicate la pct. I a) de mai sus, cu confirmare de primire. 
Data limita de transmitere a răspunsului la clarificări: Data: 04.11.2022   Ora limită 14:00 

 
I.c. Sursa de finanţare  

Venituri proprii și fonduri 
nerambursabile 

Valoarea estimată a achiziției este compusă din valoarea primelor de 

casare ce urmează a se obține în condițiile prevăzute în Ghidul de 

finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 

2020-2024 și valoarea estimată ce va fi suportată din bugetul pe anul 

2022 al Beneficiarului. 
Cofinanțare Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-

2024, finanțat din Fondul pentru mediu  - fonduri 
nerambursabile 

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 

II.1.1) Denumire contract: Beneficiarul urmează să încheie un contract de achiziție de produse 

mailto:bogdan.badica@fngicmm.ro
mailto:cosmin.istode@fngcimm.ro
http://www.fngcimm.ro/
http://www.garantare.ro/
http://www.fngcimm.ro/
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privind achiziția de autoturisme noi prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 
național 2020-2024 conform specificaţiilor din Caietul de sarcini – SECȚIUNEA II. – Rabla 
Clasic- Numar de inregistrare: RJC004202284200044 

II. 1.2) Denumire contract Autoturisme prin programul RABLA CLASIC 

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

 Cumpărare                □          
   Conform Caietului de sarcini 
(secţiunea II)            

 

Principala locatie a lucrarii                         Principalul loc de livrare: 
sediul FNGCIMM SA-IFN, Str. 
Ștefan Iulian, nr. 38, sector 1, 
București în conformitate cu 
prevederile Caietului de 
sarcini. 

Principalul loc de prestare  

II.1.3) Procedura se finalizează prin :  
Contract de achiziţie de produse: ■                        Încheierea unui acord cadru       □ 

II. 1.4) Durata contractului de achizitie:  
Ani 0                  luni 2          zile 0 de la atribuirea contractului  

  II.1.5) Oferte alternative sunt acceptate                 DA □                              NU ■ 

 

II. 2) Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1) Achiziţionarea a 2 autovehicule noi aparținând categoriei de folosință M1, conceput și 
construit pentru transportul de pasageri, care nu a fost înmatriculat niciodată și care din 
punct de vedere al sistemului de propulsie este cu motor cu ardere internă (termic), 
conform specificaţiilor din Caietul de sarcini. 

Valoarea estimată maximă: 226.039,40 lei cu TVA, reprezentând echivalentul a max. 46.000,00 
euro inclusiv TVA, calculat la cursul de schimb de 1 euro – 4,9139 lei, stabilit de BNR din data 
inițierii procedurii, din care valoare finanțare nerambursabilă ce urmează a fi aprobată de 
Administrația Fondului pentru Mediu: 12.000,00 lei reprezentând 2 prime de casare (6.000,00 
lei pentru fiecare autovehicul casat) și 214.039,40 lei cu TVA din BVC al Beneficiarului. 

II 2.2) Opţiuni (dacă există)                                    DA □                             NU■ 

II.2.3) Împărțire pe loturi:                                      DA  □                            NU ■ 

 

II. 3) Condiţii specifice contractului  

II.3.1 Garanţia de participare (după caz) 
II.3.2 Contract rezervat  
II.3.3 Altele  

Solicitat  □                     Nesolicitat    ■ 
DA   □                            NU ■    
DA   □                            NU ■ 

 
III: PROCEDURA  

III.1) Procedura selectată 

Licitaţie                                      □ 
Negociere cu o singură sursă     □ 
Negociere cu mai multe surse   □ 
 

Procedură simplificată                           ■ 

Procedura simplificată se va defășura în conformitate cu Norma metodologică nr. 32/2021 
privind achizițiile în cadrul FNGCIMM SA-IFN postată la adresa: www.fngcimm.ro  

http://www.fngcimm.ro/
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IV. CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE  
Atenţie: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. În cazul în 
care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire. Documentele 
emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba 
română. 
Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg. Atenţie, nu 
se folosesc prescurtări! Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în 
cazul unei asocieri. Documentele emise de autorităţile competente vor fi prezentate în original 
sau copie autorizată, valabile la data deschiderii ofertelor. 

IV.1) Situaţia personală a candidatului / ofertantului 

1.Declaraţie privind eligibilitatea/ 
istoricul litigiilor 
 
 
 
 
 Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

Cerinţe minime obligatorii :  
1. Declaraţie privind eligibilitatea, completare Formular 

nr. 1 și Declarație privind evitarea conflictului de 
interese – Formularul nr. 1.1. din SECŢIUNEA III-
formulare 
Istoricul litigiilor – completare Formularul nr. 2 din 
Secțiunea 3 – Formulare. 
 Încadrarea în situaţiile prevăzute în Formularul nr. 1 și 
Formularul nr. 1.1., atrage excluderea ofertantului din 
procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie. 
Obligația de a exclude din procedura de achiziție un operator 
economic, se aplică și în cazul în care persoana condamnată 
printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de 
administrare, de conducere sau de supraveghere al 
respectivului operator economic sau are putere de 
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. 

2. Certificate constatatoare privind 
îndeplinirea obligaţiilor exigibile de 
plată 
 
    Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Cerinţe minime obligatorii:  
1. Copie lizibilă semnată și ștampilată pentru 
„conformitate cu originalul” după certificatul fiscal 
eliberat de Compartimentul Impozite şi Taxe Locale al 
unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia 
societatea are sediul social, din care sa reiasă 
îndeplinirea obligațiilor exigibile la nivelul lunii 
anterioare celei în care este prevăzut termenul limită 
de depunere a ofertelor . 
2. Copie lizibila semnata și stampilata pentru 
„conformitate cu originalul” după certificatul de 
atestare fiscală eliberat de organul de administrare 
fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia 
societatea are sediul social privind plata obligaţiilor  la 
bugetul general consolidat, din care sa reiasă îndeplinirea 
obligațiilor exigibile la nivelul lunii anterioare celei în care 
este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor . 
3. Cazier judiciar pentru persoana care semnează 
declaraţia privind eligibilitatea - administratorul (aşa cum 
este menţionat în Certificatul Constatator) sau persoana 
împuternicită (unde este cazul);  
4. Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde e 
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aplicabil). 
 Pentru  persoane juridice străine:        
Operatorul economic va prezenta documente 
edificatoare – eliberate de autorităţi ale tarii de origine 
(certificate, caziere judiciare, alte documente 
echivalente) pentru a rezulta apartenenţa/înregistrarea 
la organe din țara respectivă prin care să dovedească că 
şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor 
şi contribuţiilor către buget. Documentele vor fi 
prezentate în original sau în copie, la care se va alătura 
traducerea legalizată a acestora în limba română, 
limba de redactare a ofertei fiind limba română. 
Notă:  
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este 
stabilit operatorul economic nu se emit astfel de 
documente sau acestea nu vizează toate situaţiile, 
atunci se acceptă: - o declaraţie autentică în faţa unui 
notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare, sau 
a unei asociaţii profesionale care are competenţe în 
acest sens. 
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că 
ofertantul se află într-una din situaţiile prevăzute de 
Norma metodologică nr. 32, acesta va fi exclus de la 
procedura pentru atribuirea contractului sus menţionat. 

 
3. Declaraţii privind calitatea de 
participant la procedură 
 
     Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 
 

Cerinţă minimă obligatorie  
Declaraţie privind calitatea de participant la procedură 
– completare Formular nr. 3, din SECŢIUNEA III-
formulare.  
Ofertantul nu are dreptul, în cadrul acestei proceduri, 
sub sancţiunea respingerii ofertei: 
a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte 
individuale şi/sau comune; 
b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie 
nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte 
oferte. 

4. Capacitatea de exercitare a 
activităţii profesionale (înregistrare)  
 
Persoane juridice/fizice române 
 
    Solicitat  ■          Nesolicitat  □ 
 
 
 
        
 
 
 
 

Cerinţe minime obligatorii: 
Pentru persoane juridice române: 
1. Certificat constatator emis de Oficiul  Registrului 
Comerţului de pe lângă instanţa competentă, în 
original sau în copie certificată pentru conformitate cu 
originalul/Autorizaţie de funcţionare/altele echivalent 
din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de 
activitate al societăţii. 
Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în 
codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.  
2. Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului, în copie certificată pentru 
conformitate cu originalul, cu semnătura şi ştampila 
persoanei autorizate, valabil la data deschiderii 



7 | P a g e  

 

Persoane juridice străine: 
 
     Solicitat  ■          Nesolicitat  □ 

ofertelor. 
Persoane juridice străine: 
Cerinţă minimă obligatorie: prezentarea oricăror 
documente care dovedesc o formă de 
înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de 
vedere profesional, în conformitate cu prevederile 
legale din ţara în care ofertantul este rezident. 
Documentele trebuie să fie înregistrate /atestate la 
autorităţile competente ţării respective. 
Documentele trebuie  prezentate în traducere 
legalizată în limba română, limba de redactare a 
ofertei.    
3. Ofertanții trebuie să facă dovada ca au calitatea de 
producator validat de Administratia Fondului de 
Mediu pentru tipul de autoturism pentru care depune 
oferta și că se află în Lista producatorilor validați 
pentru anul 2020 – 2024 de către Administrația 
Fondului pentru Mediu, precum și că marca 
autoturismului ofertat este inclusă în contractul de 
finanțare nerambursabilă încheiat între Administratia 
Fondului pentru Mediu.  

În acest sens, ofertanții vor prezenta o Declaratie pe 
propria raspundere în care se va mentiona numărul 
aprobarii dosarului depus la Administratia Fondului 
pentru Mediu și mărcile de autoturisme aprobate. 
Modalitate de indeplinire: Documentele justificative si 
documentul doveditor care sa ateste faptul ca 
ofertantul face parte din categoria producatorilor 
validati sa fie prezentate la solicitarea Beneficiarului 
doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul 
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.  

IV.2.) Situaţia economico-financiară  

Informaţii cu privire la situaţia 
economico-financiară 
      
 

Solicitat  ■          Nesolicitat □ 

Cerinţe minime obligatorii:  
Fişa de informaţii generale, completare Formular nr.4, 
din SECŢIUNEA III-formulare. 

IV.3.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională  

4.3.1 Informaţii privind  capacitatea 
tehnică 
      Solicitat   ■              Nesolicitat  □ 

Cerinţe minime obligatorii:  
1. Lista cu principalele livrari de produse in ultimii 

3 ani, completare Formular nr. 5 și Formularul nr. 5.1. 
din Secțiunea III – Formulare, continand valori, 
perioade de livrare, beneficiari indiferent dacă aceștia 
din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați.  

2. Fişa experienţa similară - completare Formular 
nr. 6, din SECŢIUNEA III-formulare.  

3. Livrarile de produse se confirmă prin 
prezentarea unor certificate/documente emise sau 
contrasemnate de o autoritate ori de clientul 
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beneficiar. În situația în care ofertantul derulează un 
astfel de contract fără să îl finalizeze până la momentul 
depunerii ofertelor, acesta poate invoca pentru 
dovedirea experienței similare, partea de contract 
executată până la momentul solicitării, cu condiția ca 
produsele să fie receptionate. Dovada recepției se va 
face prin depunere de procese verbale sau alte 
documente similare. În cazul în care oferta clasata pe 
primul loc este susținuta tehnico-profesional se va 
prezenta un angajament ferm prin care se confirma 
faptul ca tertul va pune la dispozitia 
ofertantului/asocierii resursele invocate.  
De regulă, documentele prin care operatorii economici 
pot îndeplini cerința privind experiența similară sunt 
următoarele, fără a selimita la: certificate de predare-
primire; recomandari; procese-verbale de receptie; 
certificate constatatoare. Trebuie precizate informatii 
cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept 
experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si 
numarul documentului de receptie, precum si 
ponderea si/sau activitatile pentru care a fost 
responsabil.  

4.3.2. Informaţii privind 
subcontractanţii             
 
Solicitat   ■              Nesolicitat  □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.4. Informaţii privind asocierea 
 
    Solicitat   ■              Nesolicitat  □ 
 
 
 
 
 
 

Cerinţă minimă obligatorie:  
Se solicită prezentarea Declaraţiei privind 
partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de 
subcontractanţi şi specializarea acestora completată în 
conformitate cu  Formularul nr. 7 și Formularul nr. 7.1. 
– lista subcontractorilor, dacă este cazul, din 
SECŢIUNEA III-formulare. 
În cazul în care părţi din contractul de achiziţie urmează 
să se îndeplineascã de unul sau mai mulţi 
subcontractanţi, beneficiarul va solicita, la încheierea 
contractului de achiziţie respectiv, prezentarea 
contractelor încheiate între viitorul contractant şi 
subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. Contractele 
prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se 
vor constitui în anexe la contractul de achiziţie. 
Pe parcursul derulării contractului, Furnizorul nu are 
dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în 
ofertă. 
Cerinţe minime obligatorii: 
1. Acord sau o scrisoare preliminară de asociere, dacă 
este cazul: 
Oferta trebuie să cuprindă un acord sau o scrisoare 
preliminară de asociere în care să se menţioneze că toţi 
asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară 
pentru îndeplinirea contractului, că liderul asociaţiei 
este împuternicit să se oblige şi să primească 
instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este 
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4.5.4. Informaţii privind susținătorul 
 
    Solicitat   ■              Nesolicitat  □ 

răspunzător în nume propriu şi în numele Asocierii 
pentru îndeplinirea contractului. Înţelegerea trebuie să 
stipuleze de asemenea că toţi asociaţii din Asociere 
sunt obligaţi să rămână în Asociaţie pe întreaga durată 
a contractului. 
2. Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o 
asociaţie la care participă mai mulţi operatori 
economici, va  prezenta detaliat asocierea, semnată de 
toți asociații, prin care asociaţii îşi dau acordul şi 
semnează. 
În cazul în care mai mulţi operatori economici decid a 
se asocia cu scopul de a depune oferta comună, atunci 
aceştia au obligaţia de a preciza sarcinile care revin 
fiecărei părţi şi de a prezenta fiecare documentele 
solicitate la Cap IV Criterii de calificare şi selecţie. 
În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de 
altă naţionalitate decât cea română, documentele 
menţionate vor fi transmise în limba de origine, însoţite 
de o traducere legalizată a acestora în limba română. 
Cerinţă minimă obligatorie: 
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de 
operatori economici, fiecare asociat va prezenta 
documentele menţionate la punctul IV. Criterii de 
calificare și selectie  
Cerință minimă obligatorie: 
Prezentarea unui angajament ferm al susținătorului, 
încheiat în formă autentică, prin care confirmă faptul că 
va pune la dispoziția ofertantului resursele financiare 
invocate. 

 
V. ELABORAREA OFERTEI  

V.1)  Limba de redactare a ofertei  limba română 

V.2)  Perioada de valabilitate a 
ofertei 

60 zile, de la data deschiderii ofertelor. 

V.3) Garanţia de participare 
Solicitat  □           Nesolicitat  ■ 

 Nu se solicită 

V.4) Modul de prezentare a 
propunerii tehnice 

Ofertanţii au obligaţia de a întocmi propunerea tehnică în  
conformitate cu cerinţele minime din Caietul de sarcini- 
SECŢIUNEA II, care va include și Matricea de conformitate   
(Formularul nr. 8) completată cu toate informațiile 
solicitate. Propunerea tehnică va fi prezentată distinct, 
pentru fiecare dintre loturile ofertate. 
Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră 
organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea 
verificării în mod facil a corespondenței cu 
cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei 
secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului de 
sarcini și a documentelor anexate la acesta, care fac parte 
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integrantă din documentația de atribuire. În acest scop, 
pornind de la propria expertiză a ofertantului în domeniul 
contractului ce urmează să fie atribuit și prin raportare la 
necesitățile, obiectivele și constrângerile Beneficiarului, 

astfel cum au fost acestea descrise în cadrul Caietului de 
sarcini, propunerea tehnică va cuprinde informații 
relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru 
execuția contractului.  
Cu excepția eventualelor constrângeri de natură tehnică 
și/sau legală, în cazul în care vor exista limitări, condiționări 
sau restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele 
caietului de sarcini, oferta va fi declarată ca fiind 
neconformă.  
Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini 
reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, 
tehnic si de performantă, scop în care soluțiile ofertate în 
cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea 
unor niveluri calitative superioare.  

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se 
constată faptul că nu sunt respectate elemente ale 
propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund 
cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), Beneficiarul își 
rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a 
solicita sistarea furnizării produselor până la remedierea 
situației constatate. Orice necorelare, omisiune ori 
neconformitate constatată în privința documentelor 
ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile 
legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document 
aferent propunerii financiare/tehnice si/sau completarea 
greșită a unui document ori neprezentarea acestuia 
conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la 
declararea ofertei ca fiind neconformă. Nu se admite 
copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul 
propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba 
conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin 
prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului 
de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor 
dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la 
conținutul propunerii tehnice mai sus menționat. Se va 
completa şi încărca un OPIS al ofertei tehnice. 
Acceptarea de catre ofertant a clauzelor contractuale. 
Declaratie din care să rezulte insusirea modelului de 
contract atasat sau contractul semnat pentru insusire (în 
caz contrar se consideră acceptul tacit al acestuia). 
Eventuale amendamente referitoare la clauzele din 
contract se depun odata cu oferta. Amendamentele 
depuse ulterior deschiderii ofertelor nu vor mai fi luate in 
considerare. 
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V.5) Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

Propunerea financiară va fi exprimată exclusiv în lei, fără 
TVA, cu 2 zecimale. Oferta va fi prezentată distinct, pe 
fiecare dintre loturile ofertate. 
Ofertanții vor prezenta următoarele documente: 
- Formularul de oferta  va conţine obiectul achiziţiei şi 

termenul de valabilitate al ofertei, completare 
Formular nr. 9,  din SECŢIUNEA III-formulare.  

- Centralizatorul de preţuri, în lei, conform Formularului 
nr. 9.1,  din SECŢIUNEA III-formulare, anexă la ofertă; 

- Grafic de livrare – anexă la ofertă   
În caz contrar se va considera Oferta financiară incompletă, 
drept pentru care oferta va fi declarată inacceptabilă.  
Notă! 
A. In cazul in care ofertantul execută contractul în asociere 
sau prin subcontractare, anexa la oferta financiara va fi 
prezentata astfel încât să rezulte care sunt părțile de 
contract pe care le executa fiecare dintre contractanți. 
B. În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca 
toate preturile să fie exprimate în cifre cu cel mult două 
zecimale. Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale 
ofertantului legate de ajustări de prețuri, determinate de 
orice motive, nu pot face obiectul vreunei negocieri sau 
proceduri litigioase între părțile contractante. Totodată, 
intră în obligația ofertanților să demonstreze, la prima 
cerere scrisă a comisiei de evaluare, faptul că au prevăzut în 
cadrul ofertei resurse financiare suficiente pentru a 
îndeplini toate activitățile ce trebuie întreprinse de aceștia 
pentru a-și îndeplini în mod corespunzător obligațiile în 
cadrul contractului. 

V.6) Prezentarea ofertei 
a) adresa la care se depune oferta 
 
 
b) data limita pentru depunerea 
ofertei  
c) mod de prezentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Oferta se va depune la sediul FNGCIMM SA-IFN din 

strada Ștefan Iulian nr. 38, sector 1, București, la 
registratura . 

b) Data limită pentru depunerea ofertei: 
Data: 07.11.2022, ora: 10:00 

c) Modul de prezentare a ofertei: 
Ofertantul are obligația să prezinte un plic exterior, 
capsat/lipit de coletul/plicul care va conține oferta, cu 
următoarele documente: 
- Formularul nr. 10 – scrisoare de înaintare; 
- împuternicirea pentru depunerea ofertei și participarea 
la ședința de deschidere, dacă este cazul; 
- copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 
să participe la ședința de deschidere. 
Coletul/plicul depus de ofertant, trebuie să conțină în 
interior 2 plicuri sigilate și ștampilate, astfel: 

- plicul nr. 1 – documente în original; 
- plicul nr. 2 – documente în copie certificată cu 
originalul. 
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d) modificarea şi retragerea ofertei 
e) oferte întârziate 
 
 
 
 
 
 
f) respingerea ofertei  

Fiecare plic cu documente în original și copie, trebuie să 
conțină în interior 3 plicuri sigilate și ștampilate, astfel: 

- plicul nr. 1 – documente de calificare și selecție; 
- plicul nr. 2 – propunerea tehnică ; 
- plicul nr. 3 – propunerea financiară. 

În eventualitatea unei discrepanțe între original și copii, va 
prevala originalul. 
Originalul și copia/copiile trebuie să fie tipărite sau scrise 
cu cerneală/toner și vor fi semnate pe fiecare pagină, de 
reprezentantul/reprezentanții autorizat/ autorizați 
corespunzător să angajeze candidatul/ofertantul în 
procedura pentru atribuirea contractului de achiziție. 
În cazul documentelor emise de instituții/organisme 
oficiale abilitate în acest sens, documentele respective 
trebuie să fie semnate și parafate, potrivit prevederilor 
legale aflate în vigoare. 
Ofertantul trebuie să sigileze originalul și fiecare set de 
copii în plicuri separate, marcate corespunzător cu 
“original”și “copie”. 
Plicurile se vor introduce într-un plic exterior 
netransparent și închis corespunzător. 
Plicul/coletul exterior trebuie să fie marcat cu adresa 
Fondului și cu inscripția “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 
DATA DE. DATA 07.11.2022, ORA 12:00”. 
Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor 
din documentația de atribuire și/sau invitația de 
participare, Fondul nu își asumă nicio responsabilitate 
pentru rătăcirea documentelor. 
d) Nu se acceptă oferte alternative. 
e) Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, până la data 
şi ora stabilită în invitația de participare postată pe site-ul 
www.fngcimm.ro . 
Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data 
şi ora stabilită în invitația de participare postată pe site-ul 
www.fngcimm.ro  . 
f) Ofertele întârziate vor fi respinse conform condiţiilor 
stabilite în Norma metodologică nr. 32/2021. 
g) Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare are 
ca efect descalificarea ofertantului. 

V.7) Data limită de depunere a 
ofertelor  

07.11.2022, ora 10.00 

V.8) Deschiderea ofertelor  07.11.2022, ora 12:00 

 
VI. CRITERII DE ATRIBUIRE  

VI.1) Preţul cel mai scăzut                 ■     

VI.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic 
      cel mai bun raport calitate preț  □    

http://www.fngcimm.ro/
http://www.fngcimm.ro/
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VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE  

VII.1 Ajustarea  preţului contractului                 
          DA    □                NU      ■   

Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează. 

VII.2 Garanţia de bună execuţie a 
contractului           
          DA  □                  NU   ■          

Nu se solicită. 

V.III Informații suplimentare Analizarea documentelor prezentate de ofertanți de către 
comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nicio 
răspundere sau obligație față de acceptarea acestora ca 
fiind autentice sau legale și nu înlătură raspunderea 
exclusiva a ofertantului sub acest aspect.  
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  SECȚIUNEA II 
CAIET DE SARCINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ: 

 
Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de 
fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru 
identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor 
operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi întotdeauna considerate ca având 
menţiunea «sau echivalent». 
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Introducere: 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi  
constituie ansamblul cerinţelor în baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea 
tehnică.    
Cerinţele impuse în prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. În acest sens 
orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în 
măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor 
minimale din caietul de sarcini.. 
 

1. BENEFICIAR: 

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA - IFN 

(FNGCIMM SA - IFN) a fost înfiinţat în decembrie 2001 prin H.G. nr. 1211/2001 în scopul 

susţinerii activităţilor întreprinzătorilor (IMM-uri, societăţi cooperatiste şi persoane fizice 

autorizate să desfăşoare activităţi economice potrivit legii). 

FNGCIMM SA - IFN facilitează accesul la finanţări prin acordarea de garanţii pentru instrumentele 

de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. 

Ca societate pe acţiuni, având drept unic acţionar statul român, reprezentat prin Ministerul 

Finanțelor Publice, FNGCIMM SA - IFN este un instrument al Guvernului României pentru 

implementarea politicilor sale de sprijinire a dezvoltării acestui sector ce constituie o prioritate a 

politicii economice şi sociale a Guvernului României. 

Înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii a 

fost motivată de importanţa sectorului IMM în ansamblul economiei naţionale şi de potenţialul 

lui de a participa la crearea produsului intern brut, la dezvoltarea exporturilor, precum şi la 

crearea de noi locuri de muncă. 
 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI  

Obiectul prezentei proceduri de achiziţie îl reprezintă achiziţia a 2 autovehicule  noi prin 

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, potrivit Ordinului nr. 

180/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurior nr. 

324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului 

auto național 2020-2024. 
 

4. CARACTERISTICI TEHNICE MINIME   

Oferta va cuprinde obligatoriu specificaţiile tehnice de la producător care vor atesta caracteristicile 

minime obligatorii solicitate. 

Categoria autovehiculului  Autoturism  

Caroserie  5 uşi   

Culoare  clasica 

An fabricaţie  2022 

Caracteristici dimensionale   

Lungime  Minim 4000 mm  

Lăţime  Minim 1700 mm  

Ampatament   Minim 2500 mm  

Înălţime fără bare pavilion  Minim 1400 mm  

Gardă la sol  Minim 200 mm  

Volum portbagaj  Minim 250 l  

Capacitate rezervor  Minim 40 l  
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Număr locuri  5 locuri  

    

Motor şi instalaţii anexe  

Norma de poluare  EURO 6  

Tip carburant   Benzina 

Număr cilindri  4 

Cilindree (min. – max.)  1300 – 1600 cmc  

Cuplu   Minim 140 Nm  

Tren de rulare  

Tracţiune   Minimum 4x2 

Direcţie   Asistată   

Frâne     

ABS+EBD  Da  

ESP  Da  

Cutie de viteze  Manuala/Automata 

Caroserie, organizare, dotări interioare şi exterioare  

   

Prezentare exterioară  

Bare de protecţie faţă/spate vopsite în culoarea 
caroseriei sau orice alte varianta estetica 

Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj electric   

  

Prezentare interioară  

Tapiţerie material textil  

Volan reglabil pe înălţime 

Spaţii de depozitare în uşile fată şi pe planşa de bord  

Cotiera fata  

  
  
  

Siguranţă activă şi pasivă  

ABS  

Airbag frontal şofer şi pasager faţă  

Functie antiderapaj 

Tetiere pentru toate locurile faţă şi spate reglabile pe 
înălţime  

  
  
  
Conducere  

Direcţie asistată  

Computer de bord  

Martor portiere deschise  

Alertă sonoră şi vizuală prindere centură şofer şi pasager  

Funcţie Eco-mode sau echivalent  

  
 Vizibilitate - iluminare  

Proiectoare ceata  

Lunetă degivrată   

  
  

Închidere centralizată cu telecomandă  

Geamuri electrice faţă și spate 

Iluminare portbagaj  

Încălzire - ventilare  Aer conditionat 

  

Alte dotări  

Triunghi de avertizare – 2 buc.  

Stingător de incendiu  

Trusă medicală de prim ajutor  

Covoraşe material textil  

Roată de rezervă 
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Oferta va cuprinde obligatoriu specificaţiile tehnice de la producător care vor atesta caracteristicile 

minime obligatorii solicitate. 

Propunerea tehnică va fi prezentată în corespunzând cu specificațiile tehnice minime. 

Atenție! 

Răspunsurile simple de tipul ”OK”/”100%”/„Soluţia răspunde la cerinţă” /„Am luat la 
cunoștință” sau simpla conversie a cerinţei în răspuns (eventual schimbând timpul verbului) nu 
sunt acceptate şi se va considera că oferta nu răspunde cerinţelor minime obligatorii fiind 
considerată neconformă. 

 

4. CERINŢE TEHNICE  

4.1. Pentru elaborarea ofertei tehnice, ofertantii va lua în considerare specificaţiile tehnice 

prezentate mai sus, conformitatea bunurilor cu standardele comunitare sau din România; alte 

standarde ce pot fi echivalente sau mai bune vor fi acceptate în cazul în care acest lucru va fi 

probat produsele ofertate/furnizate vor fi noi şi nefolosite.  

4.2. Ofertantul va prezenta:  

a) Pliante şi documente din care să rezulte elementele constructive şi performanţele 

tipului de produs ofertat şi orice alte informaţii care nu au fost cerute în caietul de sarcini, 

dar pe care ofertantul le consideră necesare (autonomie, consum, fiabilitate, etc)  

b) Graficul cu reviziile ce trebuie efectuate în perioada de garanţie acordată 

produselor  

c) Lista cu unităţile service din România autorizate de producător şi autorizate RAR. 

Lista va trebui să prezinte date de contact şi de identificare.  

  

5. CERINŢE OBLIGATORII  

Anul de fabricaţie al autoturismului trebuie să fie 2022.  

Costurile aferente furnizării produselor menţionate în cadrul prezentului Caiet de Sarcini, precum 

şi cheltuieli efectuate pentru asigurarea numerelor provizorii și a RCA-ului pentru o perioadă de 

30 zile, aferente autovehiculelor ce urmează a fi achiziţionate, vor fi parte integrantă a preţului 

ofertat/autovehicul. 

In termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data predării autoturismelor, furnizorul va preda 

achizitorului următoarele documente (pentru fiecare autoturism in parte): 

- certificat de conformitate 

- cartea de identitate a vehiculului în original. Cartea de identitate va conţine elementele de 

siguranţă aplicate de Registrul Auto Român. 

  

6. GARANŢIE ŞI CONDIŢII DE SERVICE  

Furnizorul va acorda o perioadă de garanţie de minimum 36 luni sau 100.000 km.   

Perioada de garanţie începe din momentul recepţiei finale, respectiv livrarea produsului.  

În perioada de garanţie, dacă defecţiunea face obiectul garanţiei, furnizorul are obligaţia de a 

constata defecţiunea în 48 de ore de la primirea notificării şi intrarea vehiculului în unitatea 

service.  

Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea în 15 zile de la constatarea acesteia.   

În cazul în care Furnizorul nu poate respecta termenul de 15 zile menţionat mai sus, acesta se 

obligă să pună la dispoziţia Beneficiarului, pe o perioadă suplimentară de imobilizare de cel mult 

30 de zile (care începe după a 15-a zi de la constatare), un produs similar până la momentul 



18 | P a g e  

 

livrării către Beneficiar a produsului reparat. În cazul în care nu există soluţie tehnică de 

reparaţie, Furnizorul se angajează să informeze Beneficiarul despre faptul că produsul nu poate fi 

reparat şi, totodată, să înlocuiască produsul cu unul cu caracteristici similar într-o perioadă 

convenită de comun acord de către Beneficiar şi Furnizor. Produsul care, în timpul perioadei de 

garanţie, îl înlocuieşte pe cel defect, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la 

data înlocuirii produsului.  

Piesele de schimb pentru autoturisme vor fi asigurate gratuit pentru defecţiunile ce fac obiectul 

garanţiei şi contra cost pentru consumabilele şi piesele de schimb ce nu se află în 

responsabilitatea garanţiei, pe o perioadă cel puţin egală cu garanţia comercială.   

Toate reviziile tehnice în perioada de garanţie vor fi executate numai la unităţile service 

autorizate RAR, conform prevederilor din Fișa de Intreținere și Garanție/Carnetul de intreținere și 

din Carnetul de Garanție al autovehiculului. Cheltuielile cu manopera și materialele aferente 

reviziilor (inclusiv completările de lichide speciale efectuate între revizii), care nu sunt acoperite 

de garanție, nu vor fi incluse în prețul ofertat. 

  

7. CONDIŢII DE LIVRARE  

Livrarea bunurilor se va face de către furnizor la sediul Beneficiarului. 

Livrarea se va efectua obligatoriu de către reprezentantul firmei, astfel încât să poată fi 

respectată clauza privind întocmirea procesului verbal de recepţie semnat de ambele părţi.      

  

8. RECEPŢIA PRODUSELOR  

 Recepţia cantitativ-calitativă se va face în prezenţa ambelor părţi. Acestea vor fi consemnate 

într-un proces verbal de recepţie semnat de ambele părţi.  

 Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor din Caietul de 

Sarcini şi oferta tehnică declarată câştigătoare, Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar 

Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:  

a) de a înlocui produsele refuzate, numai în cazul în care nu există soluţie tehnică de 

reparaţie (de aducere la conformitate) sau  

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă 

specificaţiilor lor tehnice.  

  

9. MODALITĂŢI DE PLATĂ ŞI PENALITĂŢI  

 Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile 

solicitate cu privire la preţ precum şi la alte condiţii comerciale legate de obiectul contractului de 

achiziţie publică.  

 Costurile aferente furnizării produselor menţionate în cadrul prezentului Caiet de Sarcini, 

precum şi cheltuielile aferente multiplicării documentelor suport, aferente autovehiculelor ce 

urmează să fie achiziţionate, vor intra în sarcina ofertantului declarat câştigător. Autoturismele 

vor fi insotite, la momentul livrarii de urmatoarele documente:  

a) factura, în original, pentru produsele livrate;  

b) certificat de conformitate;  

c) autorizaţie de circulaţie provizorie;   

d) carnet de garanţie;  

e) fişa de întreţinere;  

f) manual de utilizare.  
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Plata autoturismelor se va efectua după livrarea și receptia acestora, in maximum 30 de zile de la 
data emiterii facturii, neexistând posibilitatea plăţii unui avans.  
Furnizorul va emite factura după data de recepție a autoturismului care face obiectul prezentei 
achiziții, confirmată prin aprobarea de către Beneficiar a procesului verbal de recepție cantitativă 
și calitativă.  
 

Beneficiarul nu acordă avans Furnizorului. 

  

 Intocmit,  

 Sef serviciu SSGAL,  

 Mugur Istode 
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 SECŢIUNEA III 
 
 
 

FORMULARE 
 

 
 

Formularele sunt destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a 
documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi 
evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 
 
Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziţie are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul 
acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 
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Formularul nr. 1 
 

OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

    (denumirea/numele) 

 

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

Subsemnatul__________, reprezentant/ împuternicit a ____________________________,  
       (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de 
fals în acte, respectiv că, în ultimii 5 ani, nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe 
judecătorești, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, participare la activități ale unei 
organizații criminale, acte de terorism, pentru corupție sau pentru infracțiuni asimilate infracțiunilor de 
corupție, pentru infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, pentru fraudă și/sau 
pentru spălare de bani. 
 De asemenea, declară că S.C. .....................................................................................: 
                  (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) 

1)  la prezenta procedură nu participă în două sau mai multe asocieri de operatori economici; 

2)  nu depune candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depune ofertă 

individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte; 

3) nu a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 

4) nu se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activităţii. (În cazul în care operatorul economic se află fie în faza de observație, fie în cadrul fazei 

de reorganizare judiciară va prezenta anexat, planul de reorganizare fezabil, aprobat de instanță, 

ce permite continuarea activității curente); 

5) și-a 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 care este stabilit; 

6) în ultimii 2 ani, nu au fost cazuri în care să nu își îndeplinească sau să își îndeplinească în mod 

defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs 

sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 

7) nu a fost condamnat, 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 
Beneficiarul are 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 ...................... 
Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

1 - A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere. 
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Formularul nr. 1.1. 
 
 
 
OPERATOR ECONOMIC  
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE 

 privind evitarea conflictului de interese 
 

 
1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant 
asociat/subcontractant), la…………………………, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea 
falsului în declaraţii, următoarele: 

➢ nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de 

supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin  până 

la gradul al doilea incusiv, ce deţin funcţii de decizie în cadrul Fondului Național de 

Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii( FNGCIMM SA-IFN); 

➢  nu sunt implicat în relaţii comerciale cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul 

Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijloci 

(FNGCIMM SA-IFN). 

 
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat Beneficiarul dacă vor 
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 
atribuire a contractului de achiziţie sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 
derulării contractului de achiziţie. 
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că Beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
.............................................……………………. cu privire la orice aspect tehnic şi  
(denumirea şi adresa Beneficiarului)  
financiar în cu activitatea legătură noastră. 
 

         Operator economic            
                

            …………………………. 
      (nume şi functie persoana autorizata )  
       ………………………………………. 
          (semnatura persoană autorizata şi stampila ) 
 
 
A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o 
asociere, precum şi de către fiecare dintre subcontractorii declaraţi, dacă este cazul. 
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Formularul nr. 2 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

           (denumirea/numele) 

 

 

 

 

ISTORICUL LITIGIILOR*  

 

 

 

Anul 

Sentinţa 

ÎN FAVOAREA 

sau ÎMPOTRIVA 

ofertantului 

Numele clientului, cauza 

litigiului, problema în litigiu 

Valoarea în litigiu 

(Euro) 

 

    

    

    

    

    

 

Ofertant, 

_________________ 

(numele reprezentantului legal, în clar) 

_____________________ 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  - Ofertanţii, inclusiv fiecare din membrii asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o 

asociere, trebuie să furnizeze informaţii referitoare la fiecare dintre litigiile și arbitrajele rezultate 

din contractele deja finalizate sau în curs de derulare, în ultimii 3 ani. Când este cazul, se va folosi 

câte un formular pentru fiecare dintre partenerii asocierii. 
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Formularul nr. 3 

 
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 ………………………………                                                                           

(se menţionează procedura) 

avand ca obiect ............................………………… (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), la 

data de ...........(zi/lună/an)                                                

organizată de FNGCIMM SA – IFN, particip şi depun ofertă:              

□ 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 FNGCIMM S.A.-IFN dacă vor interveni modificări în 

prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de 

achiziţie sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de 

achiziţie.  

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că FNGCIMM S.A.-IFN 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 FNGCIMM S.A. –IFN cu 

privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră. 

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

Ofertant, …….................................. 

(semnatura autorizata) 

 

* - A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere, precum şi de 

către fiecare dintre subcontractorii declaraţi, dacă este cazul. 
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Formularul nr. 4 
    Operator economic, 

________________________ 

   (denumirea/numele) 

 

INFORMATII GENERALE 1 

 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

    Fax: 

    Telex: 

    E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare / înregistrare _______________________________________ 

(numărul, data și locul de înmatriculare / înregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ________________________________________ 

       (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _______________________________ 

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

8. Principala piaţa a afacerilor: 

9. Situaţia economico-financiară pe ultimii 3 ani: 

Date financiare2 Anul_____ 

RON 

 

Anul_____ 

RON 

 

Anul_____ 

RON 

 

Media3 

RON 

Cifra de afaceri anuală     

Profitul anual      

 

Ofertant, 

_________________ 

(numele reprezentantului legal, în clar) 

_____________________ 

(semnătura autorizată) 

 
1 - A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere. 

2 - Valorile vor fi exprimate în euro. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia altor monede în euro vor utiliza 

ratele de schimb medii anuale stabilite de către Banca Naţională a ţării în care s-a făcut înregistrarea şi vor specifica 

ratele utilizate 

3 - În cazul în care oferta este depusă de o asociere, se va prezenta o fişă centralizatoare pentru asociere în 

ansamblu, semnată de către reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum şi fişe centralizatoare 

individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentanţii legali ai fiecărui asociat, inclusiv liderul. 
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Formularul nr. 5 

 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND PRINCIPALELE FURNIZĂRI DE PRODUSE  ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

 

 

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

(numele în clar al persoanei autorizate)   (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) 

 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele 

prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 Subsemnatul, ……………………………………. declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi 

corecte în fiecare detaliu şi înteleg că FNGCIMM S.A.-IFN 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. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai FNGCIMM S.A.-IFN cu privire la orice 

aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

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

                           

 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

                  

  Operator economic,                                                                                                                                                                         

…………………………….. 

                                                       (numele reprezentantului legal, în clar) 

             

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

             

        (semnatura autorizată) 
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Formularul nr. 5.1. 

LISTA 

contractelor de furnizare produse similare, derulate în ultimii 3 ani 

 

 

Contract nr. 

 

Titlul contractului  

Numele 

Furnizorului 

Ţara 

 

Valoarea 

finală totală  a 

contractului 

(RON) 

Proporţia 

derulată de 

ofertant (%) 

 

Calitatea 

ofertantului 

 

Numele / 

denumirea 

clientului 

 

Originea 

finanţării 

 

Date 

(început / 

sfârşit) 

 

Numele 

partenerilor, 

dacă este cazul 

 

         

Descrierea detaliată a produselor furnizate de către ofertant în cadrul contractului 

         

 

Operator economic, 

…………………………….. 

(numele reprezentantului legal, în clar) 

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

(semnatura autorizată) 

 

 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant 

asociat, subcontractant. 

**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a contractului
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Formularul nr. 6 
 

 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

EXPERIENȚA SIMILARĂ*) 

1. Denumirea și obiectul contractului: ___________________________________. 

Numărul și data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

           Tara: ____________________. 

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 

(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 

   |_| contractant asociat 

 |_| subcontractant 

4. Valoarea contractului:                                  exprimata în          exprimata 

     moneda în care               în echivalent 

     s-a încheiat         euro 

     contractul 

a) iniţială (la data semnării contractului):   _________             ___________  

b) finală (la data finalizării contractului):  _________             ___________ 

5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare: 

___________________________. 

6. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum și alte aspecte relevante prin care 

ofertantul/candidatul isi susţine experienţa similara:_______________________________. 

 

 

 

Operator economic, 

…………………………….. 

(numele reprezentantului legal, în clar) 

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

                                                          (semnatura autorizată) 

 

 

 

 *) Se completează fise distincte pentru fiecare contract prezentat 

 



 29 

 

 

 

Formularul nr. 7 
 

 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind subcontractarea 

 

 

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

[numele în clar al persoanei autorizate],              [denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului],  

declar prin prezenta că: 

 

Opţiunea 1: 

 nu vom subcontracta nici o parte ce urmează a fi executată în cadrul contractului făcând obiectul 

acestei proceduri de atribuire 

SAU 

Opţiunea 2: 

 intenţionăm să subcontractăm o parte din produsele ce urmează a fi furnizate în cadrul 

contractului făcând obiectul acestei proceduri de atribuire, după cum urmează: (a se include o 

descriere detaliată a produselor/serviciilor pe care ofertantul intenţionează să le subcontracteze, 

împreună cu valoarea acestora). 

 

Opţiunea 2.1: Dacă subcontractorii nu sunt identificaţi: Garantăm prin prezenta, eligibilitatea 

subcontractorilor care vor fi angajaţi pentru furnizarea produselor mai sus identificate. 

 

Opţiunea 2.2: Dacă subcontractorii sunt deja identificaţi: Ataşăm prezentei Declaraţii lista 

subcontractorilor angajaţi, precum şi copii de pe (ante-)contractele încheiate cu aceştia. 

 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de [se precizează data expirării perioadei de valabilitate 

a ofertei. 

 

Ofertant, 

_________________ 

(numele reprezentantului legal, în clar) 

 

      ……....................... 

                                                             ( semnatura autorizată) 
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Formularul nr. 7.1 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 

LISTA SUBCONTRACTORILOR 

 

 

Subsemnatul,…………………[numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al                           

[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 

aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 

 

Subsemnatul ,………………………… declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că FNGCIMM S.A.-IFN are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

datelor din prezenta declaraţie. 

 

Subsemnatul, ………………………………………. autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, 

bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai FNGCIMM S.A. –IFN 

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

 Descrierea 

detaliată a 

serviciului ce 

va fi 

subcontractat 

Valoarea 

aproximativă 

% din 

valoarea 

produselor 

Nume şi adresă 

subcontractor 

Acord 

subcontractor 

/ specimen de 

semnătură 

 

Subcontractor 1      

Subcontractor 2      

….      

TOTAL      

 

Ofertant, 

_________________ 

(numele reprezentantului legal, în clar) 

_____________________ 

(semnătura autorizată) 
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Formularul nr. 8 
 

 

Matrice de conformitate 
 
    SPECIFICAŢII TEHNICE – „Autoturisme prin programul RABLA CLASIC– Autovehicule noi ” 

                                                                                         

Nr 

crt 
SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME SOLICITATE 

SPECIFICAŢII TEHNICE OFERTATE 

OFERTANT: 

Modalitate 

de 

îndeplinire 

îndeplinit/ 

neîndeplinit 

1. Produse solicitate: Autoturism  Produse ofertate: 

Cant 

Unitate 

de 

măsură 

Loc de 

livrare 

Data de 

livrare 

solicitată 

Specificații 

tehnice SAU 

cerințe 

funcționale 

minime 

Specificații 

tehnice 

SAU 

cerințe 

funcționale 

extinse 

Durata 

minimă 

garanție/ 

Termen de 

valabilitate 

Cant 

Unitate 

de 

măsură 

Loc de 

livrare 

Data de 

livrare 

ofertată 

Specificații 

tehnice 

SAU 

cerințe 

funcționale 

ofertate 

 

Specific

ații 

tehnice 

SAU 

cerințe 

funcțion

ale 

extinse 

ofertate 

Durata 

minimă 

garanție/ 

Termen de 

valabilitate 

 

3 Bucaţi 

FNGCIMM 

București 

Str. Ștefan 

Iulian nr 38, 

Sector 1 

   36 luni      

  

 

 Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse: Specificații tehnice SAU cerințe funcționale ofertate: 

1. Caroserie  - 5 uși  

2. Culoare  - clasică  

3. An fabricaţie  -2022   

4. Lungime  - minimum 4000 mm   

5. Lăţime  - minimum 1700 mm   

6. Ampatament  - minimum 2500 mm   
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7. Înălţime fără bare pavilion  - minimum 1400 mm   

8. Gardă la sol – minimum 200 mm   

9. Volum portbagaj – minimum 250 l   

10. Capacitate rezervor – minimum 40 l   

11. Număr locuri – 5    
 Motor si instalatii anexe   

12. Norma de poluare – EURO 6   

13. Tip carburant  - benzină   

14. Număr cilindri 4   

15. Cilindree (min. – max.) – 1300-1600 cmc  

16. Cuplu  - minimum 140 Nm   

 Tren de rulare   

17. Tracţiune  - 4 X 2   

18. Direcţie  - asistată   

 Frane   

19. ABS+EBD – sau echivalent DA   

20. ESP – DA   

21. Cutie de viteze – manuala/automata   

 Caroserie, organizare, dotări interioare şi exterioare   

 Prezentare exterioară   

22. 
Bare de protecţie faţă/spate vopsite în culoarea caroseriei sau orice alta 

varianta estetica 
  

23. Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj electric    

 Prezentare interioară   

24. Tapiţerie material textil   

25. 
Volan reglabil pe înălţime, cu padele selectoare trepte de viteza cutie 

automata  
  

26. Spaţii de depozitare în uşile fată şi pe planşa de bord    

27. Cotiera fata    

 Siguranţă activă şi pasivă   

28. ABS    

29. Airbag frontal şofer şi pasager faţă    

 Functie antiderapaj   

30. Tetiere pentru toate locurile faţă şi spate reglabile pe înălţime    
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 Conducere   

31. Direcţie asistată    

32. Computer de bord   

33. Martor portiere deschise    

34. Alertă sonoră şi vizuală prindere centură şofer şi pasager    

35. Funcţie Eco-mode sau echivalent    
 Vizibilitate- iluminare   

36. Proiectoare ceata    

37. Lunetă degivrată     

 Confort   

38. Închidere centralizată cu telecomandă    

39. Geamuri electrice față și spate   

40. Iluminare portbagaj    

 Încălzire – ventilare   

41. Aer Conditionat   

 Alte dotări   

42 Triunghi de avertizare – 2 buc.    

43 Stingător de incendiu    

44 Trusă medicală de prim ajutor    

45 Covoraşe material textil    

46 Roată de rezervă   

 

 

Nota:  

Completarea coloanei “Specificații tehnice ofertate” numai cu „da/nu” nu reprezintă îndeplinirea/ neîndeplinirea cerințelor solicitate. 

Datele tehnice înscrise în coloana “Specificaţii tehnice ofertate” vor reflecta informațiile conținute în documentele tehnice ale produsului, respectiv 

specificația tehnică, broșura, buletine de încercare, desene tehnice etc, emise de producator. 

Documentele tehnice vor fi prezentate în cadrul Porpunerii tehnice si vor contine toate informațiile solicitate. 
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Formularul nr. 9 

 
     OFERTANTUL 

__________________ 
   (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 
 

Catre .................................................................................................... 
                     (denumirea beneficiarului și adresa completa) 
 

Domnilor, 
1 Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în 

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm 

“Autoturisme prin programul RABLA CLASIC”, conform Anexă 1 la Formularul 9.1 - Centralizator 

de preţuri pentru suma de .............................................. platibilă după recepţia produselor, (suma în litere şi 

în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de ...................................... (suma în 

litere şi în cifre, precum şi moneda). 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită căștigătoare, să livrăm produsele în termen de 

………… zile de la data semnării şi înregistrării contractului, în conformitate cu Anexa 3 la Formularul  de 

ofertă  - Grafic de livrare. 

 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată 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. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim 

garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

 

5. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă. 

 

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

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un 

contract angajant între noi. 

 

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

 

 

 

Data _____/_____/_____ 

 

 

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

(nume, prenume şi semnătură),  

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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Formularul nr. 9.1 

   
 
   OFERTANTUL 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 

  

 

Nr. 

crt. 
Descriere produs 

 

Cant 

Preț Unitar 

Lei inclusiv TVA 

Valoarea 

LEI cu  TVA 

1 

Autovehicul nou prin Programul de 

stimulare a înnoirii Parului auto național 

2020-2024  

2 

  

2 Prima de casare 2 12.000,00 lei 12.000,00 lei 

 Valoare totală ofertată    LEI 

 

 

 

- * preţul care se trece în CENTRALIZATOR (cu 2 zecimale) 

- **a se da atentie la rotunjiri, daca calculati in Excel 

- *** a se da atenţie:  

 

 

Decontarea primelor de casare se face prin virament în contul de trezorerie al producătorului validat, în baza 

cererii de decontare, în ordinea depunerii de către aceștia.  

 

 

 

 

 

 (semnătura) 

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

(denumirea/numele ofertantului) 
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           Anexa  la Formularul nr.  9 

 

 

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

   (denumirea/nume ofertant) 

 

 

GRAFIC DE LIVRARE 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea produsului  

Cantitatea 

(U.M.) 
Data de livrare  

1    

2    

 

 

 

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

 

 

(semnatură autorizată) 
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Formular nr. 10    

 
 
 

OFERTANTUL                          Inregistrat la sediul FNGCIMM S.A.- IFN 

______________                              nr. _________ / __ . __ . ______ 

(denumirea/numele)  

 

 

 

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

Catre _______________________________________________ 

(denumirea instituției și adresa completa) 

 

 

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  

________________________ noi ____________________________ 

 (denumirea contractului de achizitie)     (denumirea/numele ofertantului)   

      

va transmitem alaturat urmatoarele: 

  

1. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, continand, în original și intr-un numar de _____ copii: 

a) oferta pentru:____________________________________; 

b) documentele care insotesc oferta: 

 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare și va satisface cerintele. 

 

Data completării __ . __ . ______ 

Cu stimă, 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 
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SECȚIUNEA IV 
MODEL ORIENTATIV 

 CONTRACT DE ACHIZIȚIE DE PRODUSE 
nr.______________data_______________ 

 
 
1.Preambul 
 

Intre: 
FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII S.A. 
– IFN ( FNGCIMM  SA - IFN) cu sediul în Bucureşti, str. Ştefan Iulian, nr. 38, sector 1,  înregistrat la 
Registrul Comerţului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont IBAN nr. RO67 
RNCB 0072 0133 3630 0001 deschis la B.C.R. Sector 1, reprezentat prin ________________ şi 
______________, în calitate de Beneficiar, pe de o parte 

și 
_____________________ cu sediul în ______________, Str. ___________________, 
_______________________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ________________, CUI 
______________, cont IBAN nr. ________________________ deschis la _________________, 
reprezentata prin ______________  în calitate de Furnizor, pe de alta parte, 
au convenit încheierea prezentului contract de furnizare. 
 
2. Termeni şi definiţii: 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. abatere profesională – orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a 

partilor , cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșite cu intenție sau din 
culpă gravă;  

b. act adițional este documentul ce modifica/completeaza termenii şi condiţiile contractului de 
furnizare; 

c. autovehicul nou – autoturism aparținând categoriei de folosință M1, conceput și construit pentru 
transportul de pasageri, care nu a fost înmatriculat niciodată și care din punct de vedere al 
sistemului de propulsie este cu motor cu ardere internă (termic); 

d. AFM – Administrația Fondului de Mediu; 
e. caiet de sarcini – anexă la Contract care include obiectivele, sarcinile, specificațiile și 

caracteristicile produselor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 
necesității Beneficiarului, menționând, după caz, metodele și resursele care urmează să fie 
utilizate de către furnizor, inclusiv nivelurile de calitate, performanță, protecție a mediului, 
siguranță și altele asemenea, după caz, precum și cerințe aplicabile furnizorului în ceea ce privește 
informațiile și documentele care trebuie puse la dispoziția beneficiarului; 

f. cazul fortuit – eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost 
chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs; 

g. contract - act juridic cu titlu oneros, încheiat în formă scrisă, între beneficiar şi furnizor, care 
constată acordul de voinţă al acestor părţi privind furnizarea produselor reglementate prin 
prezentul document;  

h. conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea furnizorului de a exprima o 
opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să 
acorde prioritate intereselor beneficiarului, orice conflict cu alte angajamente, trecute sau 
prezente, ale furnizorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, 
salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul furnizorului; 

i. destinație finală  - locul unde furnizorul are obligația de a livra produsele; 
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j. documente AFM – documentele necesare înscrierii proprietarului la Producătorul Validat – 
Furnizorul, cât și documentele necesare completării dosarului la Producătorul Validat în 
conformitate cu Programul de stimulare a înnoirii Parcului Auto Național conform Ordinului nr. 
180/02.02.2022 pentru aprobarea Ghidului de Finanțare a Programului de stimulare a înnoirii 
Parcului Auto Național 2020-2024, cu toate modificările și completările ulterioare: 

i. documentele necesare înscrierii proprietarului la Producătorul Validat – Furnizorul 
conform Ghidului de Finanțare în funcție de subsecțiunea în care se încadrează; 

ii. documentele necesare completării dosarului la Producătorul Validat: 
1) certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, în copie legalizată; 
2) certificatul de radiere a autovehiculului uzat, în original; 

k. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi 
prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

l.  furnizor și beneficiar  - părțile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
m. garanția comercială - orice angajament asumat de furnizor față de beneficiar, fără solicitarea 

unor costuri suplimentare, de restituire a prețului plătit de beneficiar, de reparare sau de 
înlocuire a produsului achiziționat, în cazul în care acesta nu corespunde condițiilor enunțate în 
declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă; 

n.  Lege – normă, reglementare cu caracter obligatoriu și care se referă la legislația română, dar și la 
Regulamente emise de CE și, de asemenea, la obligațiile care decurg din tratatele la care este 
parte statul român și orice altă legislație secundară direct aplicabilă din dreptul comunitar sau din 
jurisprudența comunitară; 

o. Mijloace electronice de comunicare în cadrul contractului – echipamente electronice de 
procesare, inclusiv compresie digitală și stocare a datelor emise, transmise și, respectiv, primite 
prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte ijloace electromagnetice și utilizate inclusiv pentru 
transmiterea rezultatelor obținute în cadrul contractului; 

p. Neconformitate ( Neconformități) – execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă 
siguranța, calitatea sau ceirnțele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul contract 
și/sau legea aplicabilă și/sau care fac rezultatele furnizării produselor necorespunzătoare 
scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul contract și/sau legea aplicabilă 
precum și orice abatere de la cerințele și de la obiectivele stabilite în caietul de sarcini, precum și 
viciile aparente/ascunse ale produselor astfel cum sunt prevăzute de Codul Civil; 

q. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a contractului; 

r. proces - verbal de recepție a autovehiculelor – documentul prin care sunt acceptate produsele 
furnizate, întocmit de furnizor și semnat de beneficiar, prin care acesta din urmă confirmă 
furnizarea produselor în mod corespunzător de către furnizor și că acestea au fost acceptate de 
către beneficiar; 

s. servicii  - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea 
autovehiculelor, cum ar fi transportul, asistența tehnică în perioada de garanție și orice alte 
asemenea obligații care revin furnizorului prin contract; 

t. scris(ă) sau în scris – orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și comunicat 
ulterior, stocat pe suport de hârtie, inclusiv informații transmise și stocate prin mijloace 
electronice de comunicare în cadrul contractului; 

u. standarde profesionale – cerințele profesionale legate de calitatea produselor care ar fi 
respectate de către orice contractant diligent care posedă cunoștințele și experiența necesară și 
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pe care furnizorul este obligat să le respecte în furnizarea tuturor produselor incluse în prezentul 
contract; 

v. stare contractată (a Notei de înscriere) – situația în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 
i. se introduc în sistemul PSIPAN documentele de la punctul 2.1.  literat i); 
ii. se introduc în sistemul PSIPAN numărul și data contractului semnat de ambele părți și 
autoturismul uzat este declarat valid de către autoritățile implicate în procesul de validare; 
iii.se predă Furnizorului un exemplar original al „Contractului de finanțare” în conformitate cu 
prevederile Ghidului de finanțare semnat de Beneficiarul persoană juridică; 
iv.se încheie Procesul-verbal de predare-primire a autoturismului achiziționat în cadrul 
Programului de stimulare a înnoirii Parcului Auto Național 2020-2024 în conformitate cu Ghidul 
de finanțare. 
 

3. Interpretare: 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 
în mod diferit; an = 365 zile 
3.3.   Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

 

4. Obiectul contractului: 
4.1 Obiectul prezentului contract îl reprezintă achiziția a 2 autovehicule noi prin „Programul de 
stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024”, denumite în continuare produse, pe care 
Furnizorul se obligă să le furnizeze în conformitate cu obligațiile asumate prin contract și 
documentele lui. 
4.2. După completarea Dosarului de Beneficiar, cu condiția ca Nota de înscriere emisă de către AFM 
să fie în stare contractată, Furnizorul se obligă, să transmită proprietatea, să predea și să livreze 
autovehiculul/autovehiculele prevăzute în ofertă, în termenele și în condițiile ofertate și în 
conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. 
 

5. Preţul contractului și modalitatea de plată: 
5.1. Prețul total de comercializare convenit de părți pentru furnizarea/achiziția celor 2 autovehicule 
noi este de ......... lei cu TVA inclus, din care 12.000,00 lei cu TVA reprezintă finanțarea din Fondul de 
Mediu pentru un număr de 2 prime de casare, diferența de plată în valoare de ........... cu TVA urmând 
a fi achitată de Beneficiar din bugetul acestuia. 
5.2. Preţul este ferm și nu se ajustează pe toată durata derulării prezentului contract şi include toate 
cheltuielile și taxele ocazionate de realizarea obiectului Contractului. 
5.3. Plata valorii contractului în sumă de ______________, se va efectua, astfel: 

a) în lei, prin OP, în baza facturii fiscale emise de către furnizor și a documentelor prevăzute la 
13.2. din prezentul contract, fiind condiționată de semnarea de către părți a procesului verbal de 
recepție, fără obiecțiuni și de remedierea/clarificarea de către furnizor a eventualelor 
defecțiuni/neconcordante semnalate de Beneficiar, eventual inlocuirea produselor (cu suportarea 
de catre furnizor a cheltuielilor aferente) în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la constatare;  
b) plata se va efectua în termen de maxim 30 zile de la data înregistrării facturii la sediul 
Beneficiarului, direct in contul furnizorului indicat pe factura, în condițiile prevăzute la litera a). 

 

6. Durata contractului: 
6.1 – (1) Durata prezentului contract este de maxim 2 luni, de la data semnării lui de către ambele 
părți, până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale, dar nu mai târziu de ___________.  

(2) În cazul în care semnarea se va face în zile diferite, data intrării în vigoare se consideră data 
ultimei semnături. 

 

7. Documentele contractului: 
7.1. Furnizorul va furniza autovehiculele ce fac obiectul contractului, în condiţiile stabilite prin 
prezentul contract care include în ordinea enumerării, următoarele anexe: 
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a) oferta tehnică  -  Anexa nr. 1; 
b) oferta financiara– Anexa nr. 2; 
c) caiet de sarcini – Anexa nr. 3; 
d) alte documente în conformitate cu Ghidul de finanțare pentru „Programul de stimulare a înnoirii 
Parcului auto național 2020-2024. 
7.2.  Anexele nr. 1 - 3 sunt parte integrantă din prezentul contract de furnizare. 
 

8. Executarea contractului: 
8.1 Executarea contractului este condiționată de depunerea de catre Beneficiar la Furnizor a 

documentelor prevăzute la art. 2.1., lit. j), de emiterea Notei de înscriere de către AFM în original și 
de semnarea contractului. 
 

9. Obligaţiile  furnizorului: 
9.1. După completarea dosarului de către Beneficiar, cu condiția ca Nota de înscriere emisă de AFM 
să fie în stare contractantă, Furnizorul se obligă să transmită proprietatea, să predea și să livreze 
produsele prevăzute în ofertă, în termenele și în condițiile ofertate, în conformitate cu obligațiile 
asumate prin prezentul contract. 
9.2. Furnizorul are obligaţia de a livra autovehiculele la adresa beneficiarului specificata in preambul 
in termen de maximum .... de zile de la semnarea prezentului contract de catre ambele parti 
contractante, cu condiția ca Beneficiarul să fie admis în Programul de stimulare a înnoirii Parcului 
auto național 2020-2024. 
9.3. Furnizorul se obligă să furnizeze autovehiculele la standardele și/sau performanțele prezentate 
în propunerea tehnică, cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi de a 
depune toate diligenţele pentru apărarea drepturilor şi intereselor încredinţate, și în conformitate cu 
cerințele stabilite prin prezentul contract, inclusiv în anexele la acesta. 
9.4. Furnizorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în 
justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci 
înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în 
legatură cu autovehiculele achiziţionate. 
9.5. Furnizorul are obligația de a garanta că autovehiculele furnizate prin contract sunt noi, fabricate 
în anul 2022, nefolosite, de ultimă generație și încorporează toate îmbunătățirile recente în 
proiectare și structura materialelor. De asemenea, Furnizorul are obligația de a garanta ca produsul/ 
produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau 
manoperei (cu excepția cazului când proiectul și/sau materialul a cerut în mod expres de către 
Beneficiar) sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a Furnizorului și că acestea vor funcționa în condiții 
normale de funcționare. 
9.6. Furnizorul se obliga sa asigure transportul produselor. 
9.7. Furnizorul se obliga sa respecte prevederile Ordinului nr. 180/2022 pentru aprobarea Ghidului 
de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024.  
9.8. Furnizorul se obliga sa asigure punerea in functiune, precum si instructajul personalului in 
termen de 1 (una) zi de la livrarea produselor. 
9.9. Toate intervențiile care fac obiectul garanției sunt asigurate gratuit prin intermediul unitatilor 
service cu care Furnizorul are incheiate contracte pentru asigurarea garanției comerciale. Toate 
costurile legate de remedierea defecțiunilor imobilizante ce fac obiectul garanției (tractare sau 
transportare pe platformă de la locul imobilizării autoturismului și până la cea mai apropiată unitate 
service din rețeaua autorizată a Furnizorului pentru constatarea defecțiunilor si efectuarea 
reparațiilor în perioada de garanție) sunt în sarcina Furnizorului. Constatarea defecțiunilor se va 
efectua în unitățile service ale reparatorilor autorizați ai Furnizorului, în prezența delegatului 
autorizat al Beneficiarului. 
9.10. Pe toata perioada de garantie Furnizorul va asigura suport tehnic. 
9.11. Furnizorul trebuie sa fie in masura sa asigure piese de schimb si orice alte materiale 
consumabile pentru o perioada de minim 5 ani dupa expirarea perioadei de garantie. La orice 
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reparatie se vor folosi numai piese noi de origine si materiale tehnice certificate/omologate de 
Registrul Auto Roman si agreate de producator. 
9.12. Furnizorul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și 
Personalul său, implicat în contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, 
profesionale și de calitate în vigoare. 
9.13. În cazul în care Furnizorul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, 
toți aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din contract.  
9.14. Părțile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil 
între ele pentru realizarea contractului. 
9.15. Furnizorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, Personalul, 
echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin 
contract. 
9.16. Furnizorul are obligația de a desemna, în termen de 3 (trei) zile de la semnarea contractului, 
persoana de contact. 
9.17. Furnizorul se obligă să emită factura aferentă autovehiculelor furnizate prin prezentul 
Contract numai după efecturea recepției acestora în condițiile din Caietul de sarcini. 
9.18. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea autovehiculelor în condițiile Caietului 
de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța 
tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată 
durata contractului. 
 

10. Obligaţiile beneficiarului: 

10.1.  (1) Beneficiarul se obligă să înmâneze/transmită Furnizorului documentele menționate la art. 
2.1.lit. j) necesare emiterii Notei de înscriere în termen de 30 zile de la data semnării contractului de 
ambele părți, dar nu mai târziu de...........  
(2) Dacă Beneficiarul nu transmite în termenul stabilit la alin (1), documentele necesare emiterii 
Notei de înscriere, atunci contractul încetează de drept, Furnizorul fiind absolvit de obligația de a livra 
produsele care alcătuiesc obiectul prezentului contract. 
10.2. Beneficiarul se obligă să recepționeze autovehiculele în termenul convenit. 
10.3.  Beneficiarul se obligă să plătească prețul autovehiculelor către furnizor in  termen de maxim 30 
de zile, în baza facturii fiscale emise de prestator înregistrată la sediul Beneficiarului și în baza 
procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă semnat de către ambele părți, fără obiecțiuni.  
10.4. Beneficiarul va pune la dispoziția Furnizorului, cu promptitudine, orice informații și/sau 
documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea contractului. În măsura în care 
Beneficiaruk nu furnizează datele/informatiile/documentele solicitate de către Furnizor, termenele 
stabilite în sarcina Furnizorului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător. 
10.5. În cazul invalidarii de către AFM a Notei/notelor de inscriere imprimate de Furnizor, din cauza 
unor erori, Beneficiarul se obliga ca, in termen de maxim 5 zile de la data la care a fost informata de 
catre Furnizor sa puna la dispozitia acestuia documentele justificative necesare remedierii erorilor. 
10.6. Beneficiarul își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea 
datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Furnizorului în vederea îndeplinirii contractului. 
În acest sens, se prezumă că toate datele/informațiile/documentele prezentate Furnizorului sunt 
însușite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie 
care au aprobat respectivele documente. 
10.7. Beneficiarul va colabora, atât cât este posibil, cu Furnizorul pentru furnizarea informațiilor pe 
care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea contractului. 
10.8. Beneficiarul se obligă să îndeplinească toate obligațiile ce-i revin în conformitate cu prevederile 
Ordinului nr. 180/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii 
Parcului auto național 2020 — 2024. 
10.9. În cazul în care Nota de înscriere emisă de către AFM nu este în stare contractata și/sau 
Beneficiarul nu va primi validarea primelor de casare, Furnizorul  va livra Beneficiarului doar 
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autovehiculele pentru care s-a primit validarea primelor de casare de la AFM, iar pentru restul 
încetează obligația de livrare pentru Furnizor. 
 

11.  Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor:  

11.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligația de 
livrare a produselor în termenul prevăzut la art. 13.1. din prezentul contract, atunci Beneficiarul are 
dreptul de a-i percepe Furnizorului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,01% pe zi de 
întârziere din valoarea contractului începand cu ziua imediat urmatatoare termenului de de livrare şi 
până la executarea integrala a obligaţiilor contractuale. 
11.2. - În cazul în care Beneficiarul nu își onorează obligațiile de plată în termen de 5 zile de la 
expirarea perioadei convenite în condițiile prevăzute la art. 5.3. din prezentul contract, atunci 
acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu  0,01% din plata 
neefectuată începand cu ziua imediat urmatatoare termenului de scadenţă până la executarea 
integrala a obligaţiilor contractuale. 
11.3. - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, dă 
dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat dupa expirarea termenului precizat in 
notificarea scrisa transmisa partii in culpa, și de a pretinde plata de daune-interese.  
 

12. Recepție, inspecții și teste: 

12.1. - Beneficiarul prin reprezentanții săi va inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lor cu specificațiile din anexele Contractului. 
12.2. - La livrare, autovehiculele vor fi insoțite de documentele enumerate la art. 13.2. din prezentul 
contract. Recepția autovehiculelor se va realiza la sediul Beneficiarului și va consta în verificarea 
calitativă a acestora de către Comisia de recepție a Fondului impreună cu reprezentantul 
Furnizorului, finalizându-se prin încheierea unui proces verbal de recepție semnat de către ambele 
părți. În cazul în care la recepție, se vor constata autovehicule, neconcordante cu specificațiile 
solicitate sau deficiențe calitative, Furnizorul va avea obligația ca în termen de 5 zile lucrătoare să 
înlocuiască autovehiculul/autovehiculele, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente. După 
soluționarea eventualelor neconformități se va încheia procesul verbal de recepție finală, cantitativă 
și calitativă, semnat de reprezentanții ambelor părți fără obiecțiuni. 
12.3. - Dreptul Beneficiarului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat 
sau amânat datorită faptului că autovehiculele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fară 
participarea unui reprezentant al Beneficiarului, anterior livrării acestora la destinația finală. 
12.4. – În cazul în care Beneficiarul reclamă nefuncționarea autovehiculelor la parametrii tehnici 
prevăzuți de documentația tehnică a acestuia, Furnizorul își rezervă dreptul de a testa autovehiculul 
reclamat de către Beneficiar. În urma testării, Furnizorul va lua decizia de înlocuire, stornare, reparare 
a acestuia sau respingerea reclamației dacă aceasta este nefondată. 
12.5. – Prevederile sus-mentionate nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garanției sau 
altor obligații prevăzute în contract/conform legii.  
 

13.  Livrarea și documentele care însoțesc produsele: 

13.1 – (1) După completarea dosarului de căre Beneficiar, cu condiția ca Nota de înscriere emisă de 
către AFM să fie în stare contractată, Furnizorul are obligația de a livra și Beneficiarul are obligația de 
a recepționa autovehiculele la sediul său, în termenul de livrare convenit. 
(2) Autovehiculele furnizate trebuie să fie însoțite de toate accesoriile necesare funcționării acestora, 
la parametrii solicitați prin specificațiile tehnice, să îndeplinească la data livrării, condițiile tehnice în 
vederea admiterii în circulație pe drumurile publice în România. 
 Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de Beneficiar respectând: 

a) Termenul de livrare: maxim 30 zile de la data semnării contractului de către ambele părți. 
b) Produsele vor fi livrate la Sediul FNGCIMM SA –IFN din Str. Stefan Iulian Nr. 38, sector 1, 

Bucuresti;  
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c) Livrarea şi recepţia produselor se va efectua în timpul programului de lucru: de luni până joi 
între orele 08.30-17.00 si vineri între orele 08.30-14.30;  

d) Livrarea se va efectua obligatoriu prin delegat din partea firmei, astfel încât să poată fi 
respectată clauza privind întocmirea procesului verbal de recepție (cantitativă și calitativă) 
semnat de ambele părți. 

13.2. -   Furnizorul va transmite Beneficiarului documentele care însoțesc produsele, după caz: 
- factura fiscală, însoțită de carnetul de transport; 
- certificat de conformitate sau cel puțin o declarație pe propria răspundere privind respectarea 
cerințelor de conformitate și calitate; 
- fișa tehnică/întreținere a produselor; 
- manualul de utilizare și explorare al autoturismelor în limba română; 
- certificat de garanție pentru autovehiculele livrate; 
- Autorizație provizorie pentru circulația pe drumurile publice a vehiculelor valabilă minimum 30 de 
zile; 
- Cartea de identitate a autoturismelor emisă de Registrul Auto Român; 
- alte documente necesare înmatriculării. 
13.3. - Certificarea de către Beneficiar a faptului că produsele au fost livrate se face după recepția 
cantitativ-calitativă efectuată în prezența ambelor părți, prin semnarea de primire de către 
reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.  
13.4. - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor contractuale de recepție a produselor.  
 

14. Perioada de garanție acordată produselor: 
14.1 - Perioada de garanție acordată tuturor autovehiculelor ofertate de către furnizor de la data 
recepției cantitative și calitative, conform certificatului de garanție ce va însoți autovehiculele, este 
de ...... de luni de la data recepției, fără obiecțiuni. 
14.2 - Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat furnizorul, prin telefon, fax sau in scris, in legatura 
cu orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție. 
14.3- La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația: 
a) de a remedia defecțiunea sau de a înlocui autovehiculul în perioada convenită, fără costuri 
suplimentare pentru Beneficiar; 
b) pentru autovehiculele care, în timpul perioadei de garanție, înlocuiesc pe cele defecte, perioada de 
garanție va care curge de la data înlocuirii; 
c) în cazul prevăzut la lit. b), autovehiculele noi vor fi livrate în termen de maxim 10 zile lucrătoare de 
la data notificarii mentionate la art. 14.2. 
 

15. Amendamente:  
15.1. – Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adițional. 
 

16. Întârzieri în îndeplinirea contractului: 
16.1. - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada convenită în contract. 
16.2. – (1) Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă perioadele convenite, 
acesta are obligația de a notifica, în timp util, Beneficiarul.  
(2) Modificarea perioadei de furnizare asumate în contract se face cu acordul părților, prin act 
adițional. 
16.3. - În afara cazului în care Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare a 
produselor, orice întârziere în îndeplinirea contractului, care are loc din culpa exclusiva a Furnizorului, 
dă dreptul Beneficiarului de a solicita penalități Furnizorului, conform contractului, si/sau de a 
considera contractul reziliat in conditiile art. 11.3. 
 

17. Cesiunea:  
17.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin contract. 
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18. Forța majoră: 
18.1 – Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2 – Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează. 
18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
18.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în 3 zile 
de la producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării 
consecințelor. 
18.5 – Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de o (1) 
lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

19. Soluționarea litigiilor: 
19.1 - Beneficiarul și Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu 
îndeplinirea contractului. 
19.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Beneficiarul și Furnizorul nu reusesc să 
rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, 
de către instanțele judecătoresti competente din Romania.  
 

20. Incetarea contractului: 
20.1.  Prezentul contract încetează in conditiile Codului Civil, în următoarele cazuri: 
a) prin executare; 
b) prin denuntarea unilaterala a contractului cu respectarea termenului de preaviz în scris, de 30 de 
zile de la semnarea contractului; 
c) prin reziliere în cazul neexecutării totale sau parțiale ori a executării necorespunzatoare a 
obligatiilor asumate de către oricare dintre părți, cu conditia ca respectiva neexecutare sa nu fie 
remediata de catre Partea în culpa în termen de 15 zile de la primirea notificarii de reziliere de la 
Partea indreptățită; 
d) în cazul în care Furnizorul nu respectă nivelurile de performanță solicitate prin caietul de sarcini și 
asumate prin propunerea tehnică, anexe și parte integrantă din prezentul contract; 
e) în cazul în care Furnizorul nu respectă obligațiile aplicabile în temeiul legislației de mediu, sociale și 
de muncă stabilite prin legislația în vigoare aplicabilă; 
f) în cazul în care Furnizorul este într-o situație care ar putea constitui un conflict de interese ulterior 
semnării contractului; 
g) în cazul în care o modificare a Contractantului (juridic, financiar, tehnic, de organizare sau de 
proprietate) este de natură să afecteze în mod substanțial punerea în aplicare a Contractului sau să 
modifice în mod substanțial condițiile în care Contractul a fost atribuit inițial. 
 

21. Caracterul confidențial al contractului: 
21.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor 
persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informațiile si documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare 
a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale. 

21.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va 
face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii 
contractului. 

21.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații 
referitoare la contract dacă: 
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a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 
contractantă; sau 

b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante 
pentru asemenea dezvăluire; sau 

c) dezvăluirea informației este consecința îndeplinirii unei obligații legale a părții contractante. 
21.4. Partile se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor privind protectia 
persoanelor fizice implicate in prezentul contract, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 
personal si libera circulatie a acestora. 
 

22.  Asigurări: 
22.1. Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva 
pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de 
termenul comercial de livrare convenit. 
 

23. Limba care guvernează contractul: 
23.1 - Limba prezentului contract și a tuturor comunicărilor scrise va fi limba oficială a statului român, 
respectiv limba română. 
 

24. Comunicări: 
24.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
          (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul 
primirii. 
24.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
24.3 - Comunicările se vor face la următoarele adrese: 
Pentru ______________:   
Persoana de contact: ____________ 
Adresa: _____________;Telefon: ____________; E-mail: __________ 
Pentru FNGCIMM SA - IFN: 
Persoana de contact: _____________ 
Adresa:Str. Stefan Iulian nr. 38, sector 1, Bucuresti, 
Telefon: 021/310.19.37; Fax : 021/210.18.57; E-mail:_____________ 
24.4. Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție, 
notificare și altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce 
poate fi citită, reprodusă și înregistrată. Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu 
privire la elementele de identificare ale Contractului (titlul și numărul de înregistrare) și să fie 
transmisă la adresa/adresele menționate la pct. 24.3. 
24.5. Orice comunicare făcută de una dintre Părți va fi considerată primită:  

a. la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți, 
b. la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire, 
c. la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută 

prin fax sau e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în 
care va fi considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare). 

24.6. Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitatea de 
comunicare stabilite în prezentul Contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei 
comunicări. 
24.7. În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau alte 
forme de comunicare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi 
redactate în limba Contractului și nu vor fi reținute sau întârziate în mod nejustificat. 
24.8. Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă 
celeilalte Părți, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil. 
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25 Legea aplicabilă contractului: 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

26. Dispoziții finale: 
26.1 - Executarea prezentului contract se realizează din partea Beneficiarului de către Direcția 
Achiziții și secretariat general, prin Serviciul secretariat general, arhivă și logistică. 
Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.   
 

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru 
Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A.-IFN 

Director General 
___________________ 

 
 

Direcția financiar contabilitate 
_______________________ 

Furnizor 
 

      __________________ 
 
 

            

Avizat,  

Direcția juridică 
Director executiv 

_____________________________ 

 

  

Direcția achiziții și secretariat general  

Director executiv 
_________________________ 

 

 
 

 


