
 

 
Nr.2398/06.12.2021                                                                                              Aprob, 

                           Director  

                Muresan Raluca Adelina 

  

 

INVITATIE CERERE DE OFERTA 

 

Clubul Sportiv Minaur Baia Mare va invita sa participate la invitatia de cerere de oferta in vederea 

achizitionarii  “Bilete de avion ”. 

Denumirea: Clubul Sportiv Minaur Baia Mare; 

Cod de înregistrare fiscală: 35235301; 

Adresa: Bd. Unirii, nr.14A, loc. Baia Mare, jud. Maramures, Romania; 

Telefon:0362-807882; Fax: 0362-807882;E-mail:achizitii@minaur.ro; 

Pagina de internet: www.csminaur.ro 

Denumirea serviciilor : 60400000-2 Transport aerian  (Rev.2). 

1. Procedura se va finaliza prin incheierea unui contract . 

2. Termenul limita de depunere a ofertelor: 08.12.2021, ora 11.00 pe adresa de email achizitii@minaur.ro  

3. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 08.12.2021 incepand ora 11.30 , la sediul Clubului Sportiv 

Minaur,bd. Unirii, nr.14A, loc. Baia Mare, jud. Maramures, Romania 

4. Adresa la care se transmit ofertele: achizitii@minaur.ro  , 

5. Limba in care trebuie redactate ofertele: limba romana ; 

6. Sursa de finanţare a contractului: bugetul local ; 

7. Justificarea achizitiei – conform referat necesitate; 

8. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile , respectiv pana la data de 08.01.2022 ; 

9. Modalitataea de atribuire : Baza legală de desfășurare a procedurii de atribuire a contractului: 

Achiziție directă, conform prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

coroborat cu prevederile art. 1, alin. (1) și cu cele ale art. 43, alin. (1) și (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, ambele acte normative 

cu modificările și completările ulterioare. 

Legea nr. 98/2016 

ART. 7  

(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care 

valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care 

valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei.  

 

H.G. nr. 395/2016 

Art. 1 

(1) În procesul de realizare a achiziţiilor publice orice situaţie pentru care nu există o reglementare 

explicită se interpretează prin prisma principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, denumită în continuare Lege. 

 

Art. 43 

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în 

care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 

alin. (5) din Lege.  

(2) În cazul achiziţiei directe, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus 

la dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o secţiune dedicată a web-site-ului propriu/ANAP 

sau a SEAP, însoţit de descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziţionate. 

 

10. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut/contract, in conditiile respectarii cerintelor minime din 

caietul de sarcini. 

11. Informaţii şi clarificări: eventualele clarificări (informaţii) suplimentare pot fi obtinute la: 

achizitii@minaur.ro ; 

mailto:achizitii@minaur.ro
http://www.csminaur.ro/
mailto:achizitii@minaur.ro
mailto:achizitii@minaur.ro
mailto:achizitii@minaur.ro


 

 
12. Total valoarea estimata este de : 28.600,00 lei fara TVA  

Bilete de avion pentru data de 14.01.2022 si retur in data de 16.01.2022 pe ruta Cluj Napoca- 

Stuttgart si retur pentru 22 de personae. 

13. Garantia de participare: nu se solicita. 

 

14. Oferta dumneavoastră va fi depusă în euro şi va fi întocmită cu respectarea în mod obligatoriu şi 

întocmai a formularului de ofertă (Formularul nr. 1A). 
Preţul biletului/biletelor de avion ofertate va fi detaliat pe componente, prin completarea Formularului 1A, 
astfel încât preţul biletului de avion să fie evidenţiat în mod clar. 

Preţ BILET = Preţ efectiv de achiziţie a biletului plătit de operatorul economic către 

compania aeriană + Valoarea taxelor de zbor aferente + Valoare TS (nu se va putea depăşi valoarea 

maximă a TS ofertată de operatorul economic la încheierea acordului-cadru). 

Tariful de servicii (TS) poate fi modificat numai în sensul îmbunătăţirii acestuia. 

Vă rugăm să ne prezentaţi oferta  dumneavoastră cu următoarele informaţii, după 

cum urmează: 

 

• număr de bilete solicitate; 
• destinaţia/ruta de deplasare; 
• data şi ora de plecare/sosire;  
• aeroportul de plecare/sosire; 
• clasa de servicii (economic);  

• condiţiile de anulare/modificare a biletului; 
• taxele de anulare/modificare;  

• escale; 

• termenul limită până la care se păstrează rezervarea/rezervările la tariful ofertat; 
termenul limită de emitere  a biletelor; 
compania aeriană;  

• alte detalii: nu se acceptă oferte pentru rezervare la companii sau zboruri tip „low cost” decât în 
cazuri excepţionale, la solicitarea expresă a autorităţii contractante în invitaţia la reofertare, când 
nu pot fi îndeplinite astfel prevederile punctului 10 din caietul de sarcini. Situaţiile excepţionale 
pot fi: situaţii de criză, dezastre naturale, inexistenţa curselor de linie pe anumite coordonate orare, 
care ar fi putut asigura deplasarea în timp util a demnitarilor şi a personalului autorităţii 
contractante, făcând posibilă participarea acestora la reuniunile la care sunt invitaţi. 

 

Criteriul de atribuire care va sta la baza desemnării ofertantului câştigător va fi cel mai mic preţ al 
serviciilor de transport aerian solicitate (preţ achiziţie bilet) aferent destinaţiilor solicitate. 
Modalitatea de departajare: în cazul în care două sau mai multe oferte au acelaşi preţ, şi sunt situate pe 
primul loc, stabilirea ofertei câştigătoare se va realiza prin reluarea competiţiei numai între acei operatori 

economici care au acelaşi tarif/bilet. Dacă şi după primirea noilor oferte, există cel puţin 2 oferte ce au 
identice preţul serviciilor de transport aerian, (calculat ca ∑ preţ bilet + valoarea taxelor de zbor aferent + 
TS ), ruta, orarul de zbor, termenul limită de emitere a biletului şi sunt respectate toate celelalte condiţii 
comunicate de autoritatea contractantă, departajarea se va face în următoarea ordine:  

-cel  mai  îndelungat  termen  limită  de  emitere  a  biletului,  peste  cel  impus  de  autoritatea 

contractantă, are prioritate; 

 

-condiţiile cele mai avantajoase de modificare a datelor biletului de avion. 
 



 

 
În cazul în care nu puteţi emite oferta vă rugăm să transmiteţi la aceeaşi adresă şi persoană de contact 
refuzul dumneavoastră. 

 
 
 

Avizat                                                                                                         Intocmit,  

Economist , Muntean Maria Reghina                                                             Resp. Achiz. Publice  

                                                                                                                         Barle Alina Sinziana 

 
 

         Consilier juridic 

     Stoica Ioana Maria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ANEXA NR. 1 

Formularul nr. 1A 

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

(denumirea/numele ofertantului) 

FORMULAR DE OFERTĂ SUBSECVENTĂ 

Către, 

CS MINAUR Baia Mare 

1. Examinând invitaţia dumneavoastră de participare la ofertare  nr._____, 

subsemnaţii,  

Reprezentanţi ai ofertantului..................................................................................... 

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

cuprinse invitatia de participare care a stat la baza încheierii acestuia, să prestăm servicii de 

transport aerian internaţional de pasageri pentru suma de .................................................... (suma 

în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) EURO fără TVA, plătibilă după recepţia 

serviciului. 

         Valoarea  TARIFULUI DE SERVICII (TS) percepută pentru fiecare bilet este în valoare 

de ___________ suma în cifre şi litere) EURO. 

Preţul biletului de avion ofertat este următorul: 
 

        Valoarea 

        ofertată 

     

Preţ unitar pe componente 

(EURO, 

  

Cantitate 

  

fără TVA)    

Preţ bilet 

   

        

Nr. Destinaţii 

(nr. de 

U/M 

de avion     

bilete) (EURO, 

    

crt. 

      

   

fără TVA) Preţ biletului 

Valoare 

TS 

 

     

     

plătit de op. Ec. 

  

     

taxe de (Tariful 

 

     

către compania 

 

     

zbor de 

 

     

aeriană 

 

      

servicii) 

 

        

1 

14.01.2022 

Cluj Napoca - 

Stuttgart 

16.01.2022 

Stuttgart – Cluj 

Napoca 22 Buc      

         

 TOTAL VALOARE OFERTĂ SUBSECVENTĂ, EURO fără TVA  euro 

         

 

 



 

 

 

Preţul ofertat este valabil în condiţiile emiterii comenzii până la data de 

 

____________. 

 

Acestor servicii le sunt aplicabile dispoziţiile art.143 alin.1 lit. g din Codul Fiscal. 

 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm întocmai angajamentul 

asumat prin prezenta ofertă. 

 

Oferta noastră, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 

acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un angajament ferm între noi. 

 

 

Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ în situaţia în care aceasta nu a 

fost transmisă până la data şi ora specificată în invitaţia de participare la reofertare şi în condiţiile în care 

aceasta nu îndeplineşte toate cerinţele pentru a fi considerată o ofertă conformă (exemplu de ofertă 

neconformă: preţul biletului nu este defalcat pe componente, oferta nu este pentru ruta solicitată, condiţiile 

solicitate nu sunt îndeplinite etc.). 

 
 

 

Data _____/_____/_____ 

 

 

 

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

 

(nume, prenume şi semnătură), 

 

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

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

                                                 Semnătură  
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MODEL CONTRACT NR. --/------     

 de prestare a serviciilor de „Transport aerian”, 
cod CPV: 60400000-2 

1. Partile contractului subsecvent 

In temeiul Legii nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile §i completarile ulterioare, a 

intervenit prezentul acord-cadru intre 

 

1.1. CLUBUL SPORTIV MINAUR BAIA MARE, cu sediul in str. Valea Rosie , nr. 26, Baia Mare, 

jud. Maramures, telefon: 0362-807882, fax: 0362-807882, cod fiscal 35235301, cont trezorerie 

numarul RO94 TREZ 24G6 7050 1200 109X  deschis la Trezoreria Municipiului Baia Mare, 

reprezentata prin Dna. Raluca Adelina Muresan, avand functia de Director, pe de o parte în calitate 

de  achizitor ,  

 

Si 

 

1.2. S.C. …………………. , cu sediul social in …………, …………………….., telefon/fax 

…………………, numar de inmatriculare J ……….. , cod fiscal ………………….., cont trezorerie ---

-------------------------, . reprezentata prin …………………………….. ,functia ADMINISTRATOR , in 

calitate de promitent prestator, 

 

 

Obiectul contractului : 

 

Bilete de avion destinatie CLUJ NAPOCA – STUTTGART, cu plecare in data de 14.01.2022 si 

retur in data de 16.01.2022 pentru un numar de 22 de persoane. 

 

 

2. Definifii 

2.1 In prezentul contract de achizitii, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) contract - acordul-cadru, contractul subsecvent si toate anexele lor; 

b) promitent achizitor si promitenti prestatori - partile prezentului contract de achizittii, asa cum sunt 

acestea numite in prezentul contract de achizitii; 

c) achizitor si prestator - partile contractului, asa cum sunt acestea sunt determinate in urma atribuirii  

contractului ; 

d) servicii - activitati a caror prestare face obiectul prezentului contract; 

e) pretul biletului de avion - toate costurile pe care autoritatea contractanta urmeaza a le plati, inclusiv 

pretul efectiv de achizitie a biletului platit catre compania aeriana, taxele de zbor aferente si Tariful de 

serviciu (TS) perceput de catre operatorul economic. Nu intra in calculul acestui pret eventualele taxe de 

anulare sau modificare a biletului, care sunt in sarcina autoritatii contractante. 

f) taxele de anulare/modificare - eventualele taxe pe care autoritatea contractanta le suporta ca urmare 

a modificarii sau anularii unui bilet de avion emis de catre prestator. 

g) forta majora - reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibila si inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza greselii 

sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt 

considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe 

naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci 
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enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 

h) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in 

mod diferit. 

4. Scopul contractului 

4.1 Scopul contractului il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna 

comenzile subsecvente ce urmeaza a fi atribuite pe durata derularii prezentului contract. 

4.2 Promitentii prestatori se obliga ca, sa presteze servicii de transport aerian de pasageri - Cod CPV 

60400000-2, prin servicii prestate de catre agenti autorizati in vederea achizitionarii de catre autoritatea 

contractanta a biletelor de avion pentru zboruri interne si/sau internationale, in functie de necesitatile 

concrete ale autoritatii contractante. 

5. Durata contractului  

5.1 Durata prezentului contract  este de 2 luni, adica de la ____________ pana la _________ . 

5.2 Clauzele contractuale raman neschimbate pe intreaga durata a contractului. 
6. Pretul unitar 

6.1 Pretul unitar al serviciilor - valoarea Tarifului de serviciu - este cel inclus de promitentii prestatori in 

propunerile financiare . 

6.2 Pretul unitar al serviciilor - valoarea Tarifului de serviciu (TS) - este ferm si nu este supus ajustarii. 

7. Obligatiile promitentilor-prestatori 

7.1 Promitentii prestatori se obliga sa furnizeze servicii de transport aerian de pasageri - Cod CPV 

60400000-2, prin servicii prestate de catre agenti autorizati in vederea achizitionarii de catre autoritatea 

contractanta a biletelor de avion in functie de necesitatile concrete ale autoritatii contractante, cu 

respectarea cerintelor privind caracteristicile serviciilor (cerinte tehnice) si in limita bugetului alocat. 

7.2 Promitentii prestatori se obliga sa nu transfere, nici total si nici partial, obligatiile asumate prin 

prezentul contract. 

7.3 Daca pe parcursul derularii prezentului contract se vor inregistra reduceri ale preturilor in legatura 

cu serviciile ce fac obiectul contract, promitentul prestator se obliga sa notifice achizitorul. 

7.4 Promitentii prestatori au urmatoarele adrese de e-mail dedicate si nominalizeaza ca responsabili de 

contract persoanele: 

7.4.1  ....................................................................  

- adresa de e-mail dedicata: ; 

- responsabili de contract:  

si persoana care il suplineste ………………………………….. 

[Se vor mentiona datele operatorilor economici selectati in urma procedurii de atribuire a contractului] 

8. Obligatiile promitentului-achizitor 

8.1 Promitentul-achizitor se obliga sa realizeze platile in lei in termen de maximum de 30 de zile de la 

data inregistrarii la sediul achizitorului a facturii fiscale emise de catre operatorul economic. 

9. Incetarea acordului cadru 

9.1 Prezentul contract inceteaza de drept: 

a) prin ajungerea la termen; 

b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligatii de aplicare a unor 

proceduri diferite, in raport cu anumite praguri valorice precizate in legislatie; 

9.2 Contractul poate inceta si in urmatoarele cazuri: 

a) prin acordul de vointa al tuturor partilor; 
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b) prin rezilierea de catre o parte ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod 

necorespunzator a obligatiilor asumate prin prezentul contract , prin notificarea emisa de cealalta 

parte si cu un preaviz de 15 zile. In situatia in care partea este unul dintre operatorii economici 

semnatari ai contractului, rezilierea opereaza numai in privinta respectivului operator economic. 

c) prin forță majoră/caz fortuit. 

 

10. Executarea comenzilor ferme 

10.1 Promitentul-prestator are obligalia de a incepe prestarea serviciilor in scopul livrarii biletelor de 

avion in timpul cel mai scurt rezonabil posibil de la primirea comenzii ferme. 

10.2 Biletele de avion pot fi emise in interiorul termenului de emitere mentionat in cuprinsul Ofertei. 

Riscul netransmiterii in timp util a comenzii este in sarcina Autoritatii contractante. 

10.3 Operatorul economic va emite biletele de transport aerian de pasageri si le va transmite autoritatii 

contractante, de regula cel mai tarziu cu 24 de ore inainte de ora plecarii, in format electronic, la adresa 

de e-mail dedicata. Acest termen se va diminua dupa caz, in situatiile urgente. 

11. Obligatiile principale ale prestatorului dupa incheierea comenzii ferme 

11.1 Operatorul economic se obliga sa emita si sa livreze, in format electronic, biletele de avion 

mentionate in Oferta, in cantitatea, caracteristicile si in termenele convenite. 

11.2 Operatorul economic desemnat castigator se obliga sa presteze serviciile in stricta conformitate cu 

standardele si caracteristicile prevazute in cererea de oferta. 

11.3 Prestatorul se obliga sa asigure prestarea, pe cheltuiala proprie, a unui serviciu de asistenta pentru 

pasageri, destinat adresarii situatiilor de urgenta, precum si oricaror alte aspecte legate de zborurile sau 

destinatiile respective, pentru serviciile de transport aerian prestate prin comenzile ferme care ii sunt 

atribuite. 

12. Alte responsabilitati ale prestatorului dupa incheierea comenzii ferme 

12.1 Prestatorul se obliga sa emita si sa livreze Achizitorului, in format electronic, biletele de avion 

solicitate, in conditiile, la preturile si in termenele care au fost mentionate in Oferta nr. ……. 

12.2 Prestatorul are obligatia de a executa serviciile de rezervare, emitere si livrarea de bilete de avion 

prevazute in contract și în comanda fermă, cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite 

angajamentului asumat. 

12.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor mentionate, in conformitate cu 

clauzele si prevederile aplicabile. Raspunderea prestatorului este limitata la activitatea de rezervare, 

emitere si livrarea biletelor de avion. Raspunderea prestatorului nu va putea fi angajata in vreun fel 

pentru modul in care compania aeriana isi executa obligatiile de transport, pentru intarzieri sau anulari de 

zboruri, indiferent de cauza. 

12.4 In cazul in care deplasarea este anulata sau oricare dintre datele de zbor ori identitatea pasagerilor 

sunt modificate, prestatorul va fi instiintat in cel mai scurt timp pentru anularea sau modificarea biletului, 

cu suportarea integrala de catre Achizitor a costurilor aferente acestor operatiuni. 

13. Obligatiile principale ale achizitorului dupa incheierea comenzii ferme 

13.1 La randul sau, Achizitorul se obliga sa plateasca Prestatorului, pretul biletelor de avion mai sus 

solicitate, asa cum acesta este mentionat in Oferta nr………………….. 

13.2 Facturile fiscal emise in executarea prezentului Contract vor fi emise in echivalent RON, la cursul 

mediu afisat de B.N.R. din data emiterii facturii fiscal. 

13.3 Achizitorul se obliga sa receptioneze biletele de avion de indata ce ii sunt furnizate in format 

electronic, pe adresa de e-mail dedicata. 

13.4 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul conform Ofertei precum si, daca va fi cazul, taxele de 

modificare/anulare. Taxele de anulare vor fi facturate distinct sau vor putea fi deduse din sumele care se 

restituie de catre operatorul economic autoritatii contractante. 
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13.5 Achizitorul va suporta integral toate costurile generate de modificarea sau anularea biletelor de 

avion. Taxele de anulare sau modificare a biletelor deja emise sunt cele mentionate in Oferta, ele urmand 

a fi facturate de catre Prestator si achitate de catre Achizitor in RON, la cursul mediu afisat de B.N.R. din 

data modificarii sau anularii biletului, la care se adauga Taxa pe valoare adaugata potrivit legii. 

13.6 In cazul anularii unui bilet de avion, pretul biletului care trebuie restituit de catre Prestator  

Achizitorului poate fi compensat partial sau total, dupa caz, cu taxa de anulare, fiind emisa factura storno 

corespunzatoare. 

14. Alte responsabilitati ale achizitorului dupa incheierea comenzii ferme 

14.1 Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care 

acesta le-a solicitat si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 

14.2 Achizitorul  pune  urmatoarea adresa de e-mail pentru procedura de atribuire a comenzilor ferme: 

achizitii@minaur.ro , csminaur@gmail.com  . 

14.3 Achizitorul se obliga sa nu modifice detaliile de zbor, datele sau identitatea pasagerilor, precum si 

sa nu solicite anularea biletelor sau a rezervarilor, decat cu suportarea tuturor costurilor aferente acestor 

operatiuni.Achizitorul poate face modificari de nume ale pasagerilor pana cu maxim 4 zile inainte de 

plecare. 

14.4 Achizitorul se obliga, in nume propriu si pentru proprii delegati, sa respecte in totalitate 

instructiunile si regulile emise de companiile aeriene, respectiv de autoritatile aeroportuare. 

15. Receptie si verificari 

15.1 Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 

prevederile contractului si anexele acestuia (oferta). 

15.2 Achizitorul poate solicita prestatorului copii ale documentelor prestarilor de servicii (AGENT 

COUPON, facturi IATA-BSP etc.) in vederea verificarii conformitatii serviciilor cu prevederile 

contractului si anexele acestuia. 

15.3 Autoritatea contractanta poate solicita prestatorului rapoarte, inclusiv in format electronic, cu 

privire la prestatiile care fac obiectul contract. 

15.4 Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 

obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest 

scop. 

16. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 

16.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin 

contractele subsecvente, atunci achizitorul are dreptul de a percepe cu titlu de penalitati o cota 

procentuala din pretul respectivei comenzi ferme, conform Legii nr. 72/2013. 

16.2 In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 5 de zile de la expirarea celor 30 de 

zile de plata, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala 

din pretul respectivei comenzi ferme, conform Legii nr. 72/2013. 

16.3 Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la scadenta, prestatorul are dreptul 

de a suspenda executarea acordului-cadru si/sau a tuturor/oricaror contracte subsecvente incheiate si 

neexecutate integral pana la acel moment. Imediat ce achizitorul plateste contravaloarea facturii, 

operatorul economic va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp rezonabil posibil. 

16.4 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 

culpabil, da dreptul partii lezate de a considera acordul-cadru sau comanda fermă ca reziliate de drept si 

de a pretinde plata de daune-interese. 

16.5 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral acordul-cadru, printr-o notificare scrisa 

adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma intra in faliment, cu conditia ca 

aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. 

In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din acordul-

cadru indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a acordului-cadru. 

17. Documentele comenzilor ferme 

mailto:achizitii@minaur.ro
mailto:csminaur@gmail.com
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17.1 Documentele comenzilor ferme sunt: 

a) Cererea de oferta. 

b) Ofertele transmise de operatorii economici; 

c) Factura. 

17.2 Documentele comenzilor ferme se completeaza cu contractul si toate anexele sale. 

18. Forta majora/cazul fortuit 

18.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

18.2 Forta majora/cazul fortuit exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

18.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

18.4 Partea contractanta care invoca forta majora/cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, 

imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea 

limitarii consecintelor. 

18.5 Partea contractanta care invoca forta majora/cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti 

incetarea cauzei acesteia in maxim 15 zile de la incetare. 

18.6 Daca forta majora/cazul fortuit actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara 

ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

18.7  Restrictiile legate de masurile luate de state impotriva raspandirii COVID 19 nu sunt considerate 

forta majora. 

24. Litigii 

24.1 Litigiile ce pot aparea ca urmare a aplicarii si interpretarii prevederilor prezentului conttract se vor 

solutiona de catre instantele de judecata în circumscripția cărora se află sediul promitentului-achizitor. 

25. Limba care guverneaza contractul 

25.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

26. Comunicari 

26.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa 

in scris. 

26.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 

26.3 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia 

confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

Prezentul contract  se incheie astazi, [...], in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. 

CS MINAUR BAIA MARE,                                                                 SC ….. …………….. 
 

DIRECTOR,                                                                                     ADMINISTRATOR, 
               
MURESAN RALUCA ADELINA                                           ……………………………………… 
 
ECONOMIST , 
 
MUNTEAN MARIA REGHINA 
 
 
CONSILIER JURIDIC, 
 
STOICA IOANA MARIA  
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