
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE 

a contractelor de achiziţie publică având ca obiect prestarea de servicii 
de consultanţă pentru verificarea situaţiei privind costurile, veniturile şi capitalul angajat 

aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ce stau la baza cererii de 
compensare a costului net al furnizării serviciului universal aferent anului 2014, şi servicii de 

consultanţă suport pentru decizia de compensare a costului net (suma şi modalităţile de 
compensare), precum și servicii de consultanță pentru actualizarea valorii costului mediu 

ponderat al capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor tehnice și economice în care se 
realizează accesul, și pentru dezvoltarea unui model de calculație a costurilor rețelei și 

serviciilor oferite de către furnizorul de serviciu universal desemnat (cod CPV: 71621000-7) 
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SECŢIUNEA 1: FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
 
 
I. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
I.1) NUME, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficială: AUTORITATEA NAŢIONALĂ pentru ADMINISTRARE şi REGLEMENTARE în 
COMUNICAŢII (ANCOM) 

Adresa: Str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3 

Localitate: BUCUREŞTI Cod poştal: 030925 Ţara: ROMÂNIA 

Punct(e) de contact:  
În atenţia Gemma IOSIP 
               Codruţa MERAN 

Telefon: +40 372845350 
+4 0 372845612  

E-mail: gemma.iosip@ancom.org.ro 
           codruta.meran@ancom.org.ro 

Fax: +40 372845402 
 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): 

Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.ancom.org.ro 

Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro  

 
 

Alte informaţii pot fi obţinute la: Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior. 
 

Caietul de sarcini şi documentele suplimentare pot fi obţinute la: Punctul (punctele) de contact 
menţionat(e) anterior. 

 

Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la: Punctul (punctele)  de contact menţionat(e)  
anterior. 

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor:  9  
 

 
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE 
PRINCIPALE) 

Minister sau orice altă autoritate naţională sau 
federală, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale 
acestora. 

Servicii generale ale administraţiei publice  

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante: NU.                                               

 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă  

Contract de servicii avand ca obiect prestarea de servicii de consultanta pentru verificarea 
situatiei privind costurile, veniturile si capitalul angajat aferente furnizarii serviciilor din sfera serviciului 
universal, ce stau la baza cererii de compensare a costului net al furnizarii serviciului universal aferent 
anului 2014, si servicii de consultanta suport pentru decizia de compensare a costului net (suma si 
modalitatile de compensare) - Lotul 1, precum si servicii de consultanta pentru actualizarea valorii 
costului mediu ponderat al capitalului, identificarea si stabilirea conditiilor tehnice si economice in care se 
realizeaza accesul, si pentru dezvoltarea unui model de calculatie a costurilor retelei si serviciilor oferite 

mailto:gemma.iosip@ancom.org.ro
mailto:codruta.meran@ancom.org.ro
http://www.e-licitatie.ro/
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de catre furnizorul de serviciu universal desemnat- Lotul 2 (cod CPV: 71621000-7) 

II.1.2) Tipul contractului şi locul pentru executarea lucrărilor: 

Servicii: 12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de 
amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si 
tehnica; servicii de testare si analiza tehnica 

Locul principal de prestare: - sediul prestatorului si sediul central al autorităţii contractante din Mun. 
Bucureşti, Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, Cod NUTS RO321. 

II.1.3) Procedura implică: un contract de achiziţii publice.                                                                  

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor 

Contract de servicii avand ca obiect prestarea de servicii de consultanta pentru verificarea 
situatiei privind costurile, veniturile si capitalul angajat aferente furnizarii serviciilor din sfera serviciului 
universal, ce stau la baza cererii de compensare a costului net al furnizarii serviciului universal aferent 
anului 2014, si servicii de consultanta suport pentru decizia de compensare a costului net (suma si 
modalitatile de compensare) - Lotul 1, precum si servicii de consultanta pentru actualizarea valorii 
costului mediu ponderat al capitalului, identificarea si stabilirea conditiilor tehnice si economice in care se 
realizeaza accesul, si pentru dezvoltarea unui model de calculatie a costurilor retelei si serviciilor oferite 
de catre furnizorul de serviciu universal desemnat - Lotul 2 (cod CPV: 71621000-7), in conformitate cu 
prevederile Sectiunii 2: Caietul de sarcini. 

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 

 Vocabular principal 

Obiect principal 71621000-7 – Servicii de analiză sau consultanţă tehnică 

Obiect secundar - 

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice 
(GPA): DA  

II.1.8) Împărţire în loturi: DA - unul sau mai multe loturi 

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative): NU                                                                               

 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile): 

Vor fi furnizate servicii de consultanta pentru verificarea situatiei privind costurile, veniturile si capitalul 
angajat aferente furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, ce stau la baza cererii de compensare 
a costului net al furnizarii serviciului universal aferent anului 2014, si servicii de consultanta suport 
pentru decizia de compensare a costului net (suma si modalitatile de compensare) - Lotul 1, precum si 
servicii de consultanta pentru actualizarea valorii costului mediu ponderat al capitalului, identificarea si 
stabilirea conditiilor tehnice și economice in care se realizeaza accesul, si pentru dezvoltarea unui model 
de calculatie a costurilor retelei si serviciilor oferite de catre furnizorul de serviciu universal desemnat - 
Lotul 2 (cod CPV: 71621000-7), in conformitate cu prevederile Sectiunii 2: Caietul de sarcini. 
Valoarea estimata fara TVA pentru fiecare lot in parte:  
Lotul 1: 100.000 EURO fara TVA 
Lotul 2: 150.000 EURO fara TVA 
Valoare estimata fara TVA: 250.000 EURO 

II.2.2) Opţiuni: NU  

 
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL LIMITĂ PENTRU FINALIZARE 

Durata în luni: 14 (patrusprezece) luni de la data atribuirii contractului/emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor. 
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II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea preţului contractului: NU                                                                                                     

 
III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz) 

III.1.1.a) Garanție de participare: DA  
       
i. Cuantum: Lot 1: 4.445,50 Lei sau 1.000,00 Euro. Lot 2: 6.668,25 Lei sau 1.500,00 Euro. 
Cursul valutar BNR leu/euro care a stat la baza stabilirii cuantumului garantiei de participare in lei este 
de 4,4455 valabil la data de 19.05.2015. Pentru o garantie de participare depusa in alta valuta, 
echivalenta se va face tot la cursul BNR valabil la data de 19.05.2015. 
Nota: În situația în care se depun oferte pentru ambele loturi se va constitui garanție de participare 
al cărei cuantum va fi determinat însumând valorile garanţiilor de participare pt cele 2 (două) loturi 
pentru care se depune ofertă. 
 
ii.Modul de constituire: conform prevederilor art.86 (1) din H.G.925/2006, adica prin  
a) virament bancar in contul RO22TREZ7005005XXX000932 deschis la ATCPMB in favoarea ANCOM, 
CIF14751237: pentru persoane juridice/fizice romane - plati in Lei sau  in contul nr. RO86RNCB0082 
044181470003 deschis la BCR Suc Unirii -pentru persoane juridice/fizice straine - plati in Euro  
sau  
b)instrument de garantare.  
iii. Instrumentul de garantare trebuie constituit irevocabil in favoarea ANCOM de o societate bancara ori 
de o societate de asigurari si trebuie prezentat in original in conformitate cu formularul din Anexa nr.9 
din Sectiunea a4-a Formulare. In cazul in care instrumentul de garantare nu este redactat in limba 
romana, acesta trebuie insotit de o copie tradusa in limba romana efectuata de un traducator autorizat.  
Nota: Instrumentul de garantare prezentat trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu toate cele 3(trei) 
situatii prevazute în Anexa nr.9 la a)–c), in caz contrar autoritatea contractanta va dispune masurile 
prevazute la pct.vi de mai jos.  
iv.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: cel putin 100(unasuta) zile de la data 
limita de primire a ofertelor.  
v.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie prezentata pana cel mai tarziu la data si ora 
stabilite pentru deschiderea ofertelor. 
 vi.In cazul în care dovada constituirii garantiei de participare nu este prezentata cel mai tarziu la data 
si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, precum si in cazul in care nu este constituita in cuantumul, 
forma si avand perioada de valabilitate prevazute mai sus, respectiva oferta va fi considerata 
inacceptabila si respinsa conform art.33 (3),b) coroborate cu prevederile art.36 (1),a) din H.G. 
nr.925/2006.  
 

III.1.1.b) Garanție de bună execuție: DA 
i. Cuantumul garanţiei de bună execuţie: 5% din preţul fiecărui contract, fără TVA. 
ii. Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie: conform prevederilor art. 90 alin. (1) din H.G. 
nr. 925/2006. Pentru instrument de garantare se va avea în vedere modelul din Anexa nr. 15 din 
Secţiunea 4: Formulare.  
iii) Garanţia de bună execuţie constituită în baza contractului de servicii se eliberează/restituie, în 
conformitate cu prevederile art. 92 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006, în termen de 14 (paisprezece) 
zile de la data îndeplinirii de către prestator a obligaţiilor asumate prin contract, dacă autoritatea 
contractantă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.  
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III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile 
relevante: venituri proprii.  

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie 
contractul: asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
Se va prezenta, în original, Anexa nr. 9 din Secţiunea 4: Formulare. 

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale: NU  

III.1.5) Legislația aplicabilă 
a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a 
contractelor de concesiune de servicii; 
c) Ordinul Preşedintelui ANRMAP nr.314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare 
la lic cu of indep, publicat în MO al Rom, PartI, nr.701/20.10.2010;d)Ordinul Preşed. ANRMAP 
nr.302/2011 privind aprobarea formul standard ale P-v al şed de deschid a of şi al Rap proc, aferente 
proc de atrib a contr de achiz publ, a contr de conces de lucr publ şi a contr de conces de serv, publ în 
MO al Roma, PartI, nr.415/14.06.2011;e)Ordinul Preşedintelui ANRMAP nr.509/2011 priv formul crit de 
calif şi selecţie, publ în MO al Rom, PartI, nr.687/28.09.2011;f)Ordin nr.170/2012 cu privire la 
interpretarea art.69^1 din OUG nr.34/2006, publ în MO al Rom, PartI, nr.328/15.05.2012;g)Ordin 
nr.171/2012 cu privire la clarif ce vizeza contin doc de atrib, publicat în MO al Rom, ParteaI, 
nr.328/15.05.2012;h)alte acte normative incidente publicate pe site-ul www. anrmap.ro. 
 

 
III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la 
înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei 

III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: 

Declaraţie privind eligibilitatea (neîncadrarea în prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006): ofertantul 
va prezenta, în original, declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal în conformitate cu 
formularul din Anexa nr. 1 din Secţiunea 4: Formulare. 
Documentul va fi prezentat şi de terţul susţinător, dacă este cazul. 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006: ofertantul va prezenta, 
în original, declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal în conformitate cu formularul din 
Anexa nr. 2 din Secţiunea 4: Formulare. 
Documentul va fi prezentat şi de terţul susţinător, dacă este cazul, conform menţiunii din cuprinsul 
Anexei nr. 2 - terţul susţinător va prezenta Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 lit. 
a), c1) şi d) din O.U.G. nr. 34/2006, conform modelului din Anexa nr. 2.  

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006: ofertantul va 
prezenta, în original, declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal în conformitate cu 
formularul din Anexa nr. 3 din Secţiunea 4: Formulare. În sensul prevederilor art. 691 din O.U.G. nr. 
34/2006, persoanele cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sunt următoarele: Marius 
Cătălin MARINESCU - Preşedinte ANCOM, Cristin Nicolae POPA - Director Executiv DEMC, Bogdan 
Cristian IANA - Director Executiv, DEASRN, Cornelia CIONCA, Director, DEA,  Ovidiu Florin TABĂRĂ - 
Şef Departament, Departamentul Achiziţii, Bogdan MĂRGINEANU - Şef Serviciu, Serviciul Juridic 
Achiziţii, DA, Daniela – Ioana MOHORA – consilier juridic, SJA, DA, Adriana – Ioana PENCIU – consilier 
juridic, SJA, DA, Codruţa Georgeta MERAN, şef Serviciu Achizitii Operationale, DA, Mirela Rodica 
BEJGU, expert SAO, DA, Gemma Luminița IOSIP, expert SAO, DA, Niculae Cătălin CALOIU, expert 
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SAO, DA, Magda DINU, expert SAO, DA,  Cristiana Mihaela STOIAN, expert SAO, DA, Eduard LOVIN, 
Director Executiv, DER, Gheorghe RUSEN, Director DRE, DER, Roxana Ionela CÎRJAN şef servicu, 
SACC, DRE, DER, Eugenia OANA, expert SACC, DRE, DER, Oana-Daniela ZAHIU, expert SACC, DRE, 
DER, astfel cum sunt menţionate în cuprinsul formularului din Anexa nr. 3 din Secţiunea 4: 
Formulare.   

Documentul va fi prezentat şi de subcontractant şi terţul susţinător, dacă este cazul. 
Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă: ofertantul va prezenta, în original, 
„Certificatul de participare la licitaţie cu ofertă independentă” semnat de reprezentantul legal în 
conformitate cu formularul din Anexa nr. 4 din Secţiunea 4: Formulare. 

Notă: În cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie să prezinte documente din 
care să rezulte îndeplinirea criteriilor de calificare privind situaţia personală a ofertantului, cu excepția 
certificatului de participare cu ofertă independentă care trebuie prezentat în numele asocierii (va fi 
prezentat un singur document însușit de toți membrii asocierii) 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale  

ÎNREGISTRARE 
i)Pentru operator economic român: Ofertantul va prezenta, în original sau copie legalizată 
sau copie lizibilă certificată de reprezentantul ofertantului cu menţiunea „conform cu 
originalul”, certificat constatator/extras de registru, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul competent teritorial. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie 
să rezulte: 
a) obiectul de activitate al ofertantului; Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în CAEN din 
certificatul constatator emis de ONRC.  
b) starea ofertantului; 
c) persoanele care reprezintă operatorul economic în relaţia cu terţii. 
Informatiile cuprinse în acest document trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a 
ofertelor. În acest sens, ofertantul va prezenta în original Declarație pe propria răspundere în 
conformitate cu modelul din Anexa nr. 17 din Secțiunea 4 – Formulare. 
 
În etapa evaluării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe 
primul loc, înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, 
să prezinte pentru conformitate documentele de mai sus, în original/copie legalizată. 
Notă: Se permite dovedirea capacităţii de exercitare a activităţii profesionale şi prin prezentarea 
certificatului constatator emis de către ONRC în formă electronică, prin intermediul serviciului online 
InfoCert, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă. 
 
ii)Pentru operator economic străin: Ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse în 
limba română de către un traducător autorizat, reale/actuale la data limită de depunere 
ofertelor, care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană fizică/juridică sau de 
înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional şi în care să se menţioneze 
persoanele care reprezintă operatorul economic în relaţiile cu terţii, în conformitate cu prevederile 
legale din ţara în care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie să 
conţină informaţii cu privire la obiectul de activitate şi starea ofertantului. 
În cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie să prezinte documente din care să 
rezulte îndeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 
pentru partea din contract pe care o realizează. 

III.2.2) Capacitatea economică şi financiară: NU 

III.2.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională 

Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesar(e) 
pentru evaluarea cerinţelor menţionate (după 

Modalitatea de îndeplinire 
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caz): 
A. Experienţă similară 
Pentru LOTUL 1: 
Se solicită prezentarea Listei principalelor servicii 
prestate în ultimii 3(trei) ani din care să reiasă că 
ofertantul a realizat cel puțin un proiect de 
consultanţă privind asistenţa acordată în domeniul 
comunicaţiilor electronice sau serviciilor poştale 
pentru calculul costului net al furnizării serviciului 
universal sau cel puţin un proiect având ca obiect 
asistenţa acordată la întocmirea situaţiilor 
financiare separate de către societăţile desemnate 
ca furnizori de serviciu universal în domeniul 
comunicaţiilor electronice sau serviciilor poştale. 

Formularul completat trebuie însoţit în mod 
obligatoriu de certificate/documente emise sau 
contrasemnate de beneficiarul/beneficiarii 
contractului/contractelor menţionat/e, care sa 
conţină informaţii din care sa rezulte datele 
menţionate în lista şi faptul că serviciile au fost 
prestate în conformitate cu obligaţiile contractuale. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru LOTUL 2: 

1) Se solicită prezentarea Listei principalelor 
servicii prestate în ultimii 3(trei) ani din care să 
reiasă că ofertantul a realizat cel puțin un proiect 
de consultanţă privind dezvoltarea unui model de 
calculație a costurilor rețelei și serviciilor furnizate 
de către un furnizor din domeniul comunicațiilor 
electronice sau din domeniul serviciilor poștale. 

Formularul completat trebuie însoţit în mod 
obligatoriu de certificate/documente emise sau 
contrasemnate de beneficiarul/beneficiarii 
contractului/contractelor menţionat/e care sa 

 
Se prezintă: 
în original, formularul din Anexa nr. 5 din 
Secţiunea 4: Formulare – Declaraţie privind Lista 
principalelor servicii prestate din care să reiasă că 
ofertantul a elaborat, în ultimii 3(trei) ani, cel 
puţin un proiect de consultanţă privind asistenţa 
acordată în domeniul comunicaţiilor electronice 
sau serviciilor poştale pentru calculul costului net 
al furnizării serviciului universal sau cel puţin un 
proiect având ca obiect asistență acordată la 
întocmirea situaţiilor financiare separate de către 
societăţile desemnate ca furnizori de serviciu 
universal în domeniul comunicaţiilor electronice 
sau serviciilor poştale. 
Formularul completat trebuie insoţit in mod 
obligatoriu de certificate/documente emise sau 
contrasemnate de beneficiarul/beneficiarii 
contractului/contractelor mentionat/ mentionat/ e, 
care sa contina informatii din care sa rezulte 
datele menţionate in lista si faptul ca serviciile au 
fost prestate în conformitate cu obligatiile 
contractuale.  
Note: 
1. Certificatele/documentele trebuie prezentate în 
original sau copie legalizată sau copie lizibilă 
certificată de reprezentantul ofertantului cu 
mențiunea “conform cu originalul”, însoțite de 
traducere autorizată în limba română (dacă este 
cazul). 
2. În cazul unei oferte comune, cerinţele de 
calificare cu privire la experienţa similară se 
demonstrează prin luarea în considerare a 
resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) 
conform art. 190 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006. 
 
 
Se prezintă: 
în original, formularul din Anexa nr. 6   din 
Secţiunea 4: Formulare – Declaraţie privind Lista 
principalelor servicii prestate  din care să reiasă 
că ofertantul a elaborat, în ultimii 3(trei) ani cel 
puțin un proiect de consultanţă privind 
dezvoltarea unui model de calculație a costurilor 
rețelei și serviciilor furnizate de către un furnizor 
din domeniul comunicațiilor electronice sau din 
domeniul serviciilor poștale. 
Formularul completat trebuie insoţit in mod 
obligatoriu de certificate/documente emise sau 
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conțină informații din care sa rezulte datele 
menţionate în listă şi faptul că serviciile au fost 
prestate în conformitate cu obligațiile contractuale. 
În cazul în care rezultatele prestării serviciilor de 
consultanță similare enunțate de ofertant în 
sprijinul experienței sale în cadrul 
proiectului/proiectelor din formular sunt publice, 
ofertantul va indica link-urile exacte unde pot fi 
consultate aceste modele, rapoarte, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

contrasemnate de beneficiarul/beneficiarii 
contractului/contractelor mentionat/ mentionat/ e, 
care sa contina informatii din care sa rezulte 
datele menţionate in lista si faptul ca serviciile au 
fost prestate în conformitate cu obligatiile 
contractuale.  
 
Note: 
1. Certificatele/documentele trebuie prezentate în 
original sau copie legalizată sau copie lizibilă 
certificată de reprezentantul ofertantului cu 
mențiunea “conform cu originalul”, însoțite de 
traducere autorizată în limba română (dacă este 
cazul). 
2. În cazul unei oferte comune, cerinţele de 
calificare cu privire la experienţa similară se 
demonstrează prin luarea în considerare a 
resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) 
conform art. 190 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006. 
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B. Personal de specialitate 
Pentru LOTUL 2: 
Se solicită prezentarea Declarației pe proprie 
răspundere în care să fie nominalizat cel puțin un 
membru al echipei de proiect cu experiență 
dobândită prin participarea în calitate de expert la 
cel puțin un proiect de consultanţă privind 
dezvoltarea unui model de calculație a costurilor 
rețelei și serviciilor furnizate de către un furnizor 
din domeniul comunicațiilor electronice sau din 
domeniul serviciilor poștale.  

Acesta trebuie însoțit obligatoriu de CV din care să 
reiasă cel puțin experiența solicitată mai sus, și de 
documente-suport (conform Instrucţiunii nr. 
1/2013 emise de ANRMAP) care să probeze 
îndeplinirea cerinţei cu privire la proiectul 
menţionat pentru membrul/membrii de echipă 
nominalizat. Proiectul/proiectele pentru care se 
demonstrează experiența similară a cel puțin unui 
membru al echipei de proiect poate/pot fi diferite 
de proiectul cu care s-a demonstrat experiența 
similară a companiei ofertante. Documentele 
suport trebuie prezentate în limba română sau 
însoțite de traducere în limba română efectuată de 
un traducător autorizat şi trebuie să cuprindă 
informații cu privire la participarea la proiect a 
persoanei nominalizate de ofertant, calitatea în 
care acesta a participat la proiect şi obiectul 
proiectului. 

Orice înlocuire sau modificare a 
expertului/expertilor prestatorului, în cursul 
derulării contractului de achiziţie publică, trebuie 
justificată în mod obiectiv şi se va efectua numai 
cu acordul ANCOM şi sub condiţia ca 
persoana/persoanele propuse pentru înlocuire să 
îndeplinească cerinţele de calificare privind 
personalul de specialitate cel puţin la nivelul celor 
ofertate. 

Modalitatea de indeplinire:  
Se prezintă: 
în original, Declaraţie pe proprie răspundere a 
reprezentantului legal, în conformitate cu 
formularul din Anexa nr. 7 din Secţiunea a 4-a – 
Formulare, din care să reiasă că acesta a 
participat în calitate de expert la cel puțin un 
proiect de consultanţă privind dezvoltarea unui 
model de calculație a costurilor rețelei și serviciilor 
furnizate de către un furnizor din domeniul 
comunicațiilor electronice sau din domeniul 
serviciilor poștale.  
 Modalitatea de indeplinire:  
Formularul din Anexa nr. 7 din Secţiunea a 4-a- 
Formulare trebuie însoţit în mod obligatoriu de 
CV şi documente-suport (conform Instrucţiunii nr. 
1/2013 emise de ANRMAP) care să probeze 
îndeplinirea cerinţei cu privire la proiectul 
menţionat pentru membrul/membrii de echipă 
nominalizat. 
 
Pentru expertul nominalizat în Anexa nr. 7 se va 
prezenta o declaraţie de disponibilitate conform 
formularului din Anexa nr. 8 din Secţiunea a 4-a 
- Formulare, semnată de persoana respectivă.  
 
Formularul completat trebuie însoţit în mod 
obligatoriu de înscrisurile prevăzute mai jos care 
se vor prezenta în original sau copie legalizată sau 
copie lizibilă certificată de reprezentantul 
ofertantului cu menţiunea „conform cu originalul”.  
În cazul unei oferte comune, cerinţele de 
calificare cu privire la personalul de specialitate se 
demonstrează prin luarea în considerare a 
resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) 
conform art. 190 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006. 
 
 

C. Informaţii privind subcontractanţii 
Se solicită, dacă este cazul, informaţii privind 
partea/părţile din contract pe care ofertantul are 
intenţia să le subcontracteze.  
 
 

Modalitatea de îndeplinire:  
Se prezintă, în original, formularul din Anexa nr. 
10 din Secţiunea 4: Formulare - Declaraţie privind 
partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de 
subcontractanţi şi specializarea acestora, în care 
să se menţioneze partea/părţile din contractul de 
servicii pe care urmează să le subcontracteze şi 
acordurile subcontractanţilor propuşi cu specimen 
de semnătură. 
Notă: La încheierea contractului de achiziţie 
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publică, ofertantul câştigător are obligaţa de a 
prezenta contractele încheiate cu 
subcontractanţii, contracte care trebuie să fie în 
concordanţă cu oferta şi care se vor constitui în 
anexa la contractul de achiziţie publică. 

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calităţii şi de protecţia mediului: NU 

III.2.4) Contracte rezervate (după caz): NU                                                                                                 
 

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii:  NU      

III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările                                            
profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor 
respective: DA 

 
IV: PROCEDURĂ 
IV.1) TIPUL PROCEDURII ŞI MODALITATEA DE DESFĂŞURARE 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire: Offline 

IV.1.1.b) Tipul procedurii: licitaţie deschisă 

 
 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 

IV.2.1) Criterii de atribuire: „Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”   
menţionat la art. 198 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006. 
 
PENTRU LOTUL 1: 
Oferta stabilită ca fiind câștigătoare este oferta care întrunește punctajul cel mai mare rezultat din 
aplicarea sistemului de factori de evaluare stabiliți mai jos. 
 

Nr. 
crt. 

Factori de evaluare 

 

Punctaj  

maxim 

1. Prețul ofertei (în Euro, fără TVA) 65 

2. 

Descrierea beneficiilor intangibile propuse suplimentar față de 
cele minime obligatorii, însoțită de metode de evaluare / 
cuantificare a fiecărui tip de beneficii intangibile care ar putea fi 
recunoscute în calculul costului net  

35 

          TOTAL 100 

 
 
1. Punctajul pentru factorul de evaluare “prețul ofertei” se acordă astfel: 
 a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de 
evaluare respectiv; 
 b) pentru alt preț decât cel prevăzut la lit. a) punctajul se acordă astfel: 
                                Pn = (prețminim/prețn) x punctaj maxim  
 
Notă: Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile ofertate în Euro, fără 
TVA, pentru prestarea serviciilor conform Secțiunii a 2-a - Caietul de sarcini. 
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2. Punctajul pentru factorul de evaluare „Descrierea beneficiilor intangibile propuse 
suplimentar față de cele minime obligatorii, însoțită de metode de evaluare / cuantificare 
a fiecărui tip de beneficii intangibile care ar putea fi recunoscute în estimarea costului net” 
se acordă astfel: pentru fiecare beneficiu intangibil prezentat suplimentar, descris și însoțit de metodele 
de evaluare/cuantificare, față de cele minime obligatorii solicitate prin Secțiunea a 2-a - Caietul de 
sarcini se acordă câte 7 puncte până la maxim 35 puncte.  
 
3. Clasamentul pe baza căruia se stabilește oferta câștigătoare se întocmește în ordinea descrescătoare 
a punctajului.  
  
4. În situația în care, ca urmare a aplicării algoritmului de calcul prevăzut mai sus, punctajul rezultat al 
ofertelor (clasate pe primul loc) este egal, autoritatea contractantă va atribui contractul de servicii 
ofertantului a cărui propunere financiară are prețul cel mai scăzut.  
 
5. În situația în care, ca urmare a aplicării algoritmului de calcul prevăzut mai sus, punctajul rezultat al 
ofertelor (clasate pe primul loc) este egal, iar prețurile ofertate sunt, de asemenea, egale, autoritatea 
contractantă va solicita ofertanților respectivi să depună o nouă propunere financiară în plic închis, caz 
în care contractul de servicii va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel 
mai scăzut.                               
 
PENTRU LOTUL 2: 
 
Oferta stabilită ca fiind câștigătoare este oferta care întrunește punctajul cel mai mare rezultat din 
aplicarea sistemului de factori de evaluare stabiliți mai jos. 
 

Nr. 
crt. 

Factori de evaluare 

 

Punctaj  

maxim 

1. Prețul ofertei (în Euro, fără TVA) 65 

2 
Identificarea unui număr suplimentar de criterii de calibrare a 
modelului de cost ipotetic eficient față de cele solicitate în caietul 
de sarcini 

20 

3. 
Efectuarea analizei de senzitivitate a modelului de cost la un 
număr suplimentar de parametri față de cei solicitați în caietul de 
sarcini 

15 

          TOTAL 100 

 
 
1. Punctajul pentru factorul de evaluare “prețul ofertei” se acordă astfel: 
 a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de 
evaluare respectiv; 
 b) pentru alt preț decât cel prevăzut la lit. a) punctajul se acordă astfel: 
                                Pn = (prețminim/prețn) x punctaj maxim  
 
Notă: Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile ofertate în Euro, fără 
TVA, pentru prestarea serviciilor conform Secțiunii a 2-a - Caietul de sarcini. 
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2. Punctajul pentru factorul de evaluare “ Identificarea unui număr suplimentar de criterii de 
calibrare a modelului de cost ipotetic eficient față de cele solicitate în caietul de sarcini” se 
acordă astfel: pentru fiecare criteriu de calibrare suplimentar, descris detaliat, însoțit de sursele de 
date, cu descrierea modului de abordare a procesului de calibrare și indicarea rolului fiecărui criteriu în 
procesul de calibrare, față de cele minime obligatorii solicitate prin Secțiunea a 2-a - Caietul de sarcini 
se acordă câte 4 puncte până la maxim 20 de puncte. 
 
3. Punctajul pentru factorul de evaluare “ Efectuarea analizei de senzitivitate a modelului de 
cost la un număr suplimentar de parametri față de cei solicitați în caietul de sarcini” se 
acordă astfel: pentru fiecare parametru suplimentar, descris detaliat și însoțit de descrierea modului de 
abordare al analizei, față de cele minime obligatorii solicitate prin Secțiunea a 2-a - Caietul de sarcini se 
acordă câte 5 puncte până la maxim 15 de puncte. 
 
4. Clasamentul pe baza căruia se stabilește oferta câștigătoare se întocmește în ordinea descrescătoare 
a punctajului.  
  
5. În situația în care, ca urmare a aplicării algoritmului de calcul prevăzut mai sus, punctajul rezultat al 
ofertelor (clasate pe primul loc) este egal, autoritatea contractantă va atribui contractul de servicii 
ofertantului a cărui propunere financiară are prețul cel mai scăzut.  
 
6. În situația în care, ca urmare a aplicării algoritmului de calcul prevăzut mai sus, punctajul rezultat al 
ofertelor (clasate pe primul loc) este egal, iar prețurile ofertate sunt, de asemenea, egale, autoritatea 
contractantă va solicita ofertanților respectivi să depună o nouă propunere financiară în plic închis, caz 
în care contractul de servicii va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel 
mai scăzut.                 
 

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică: NU                                                                                        

 
IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă: SAO/GI/5.2015 

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract: NU                                 

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare: 
Româna 
Moneda în care se transmite oferta financiară: Euro 

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (de la 
termenul limită de primire a ofertelor):  
Durata în zile: 90 zile 

 
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnică va fi prezentată în conformitate cu cerinţele minime obligatorii prevăzute în 
Secţiunea a 2-a – Caietul de sarcini.  
Pentru ca Propunerea tehnică să fie considerată conformă trebuie să îndeplinească toate cerinţele 
minime obligatorii prevăzute în Secţiunea a 2-a - Caietul de sarcini.  
Propunerea tehnică va conţine următoarele:   
- un comentariu al specificaţiilor conţinute în Secţiunea a 2-a - Caietul de sarcini, prin care să se 
demonstreze corespondenţa Propunerii tehnice cu prevederile din Caietul de sarcini;  
- alte informaţii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a Propunerii tehnice 
solicitate prin Caietul de sarcini, inclusiv materialele aferente cerințelor specifice pentru elaborarea 
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propunerii tehnice prevăzute expres în caietul de sarcini.  
 
Prin Propunerea tehnică ofertantul trebuie să se angajeze că va asigura respectarea tuturor activităţilor 
şi termenelor de desfăşurare a acestora, în caz contrar oferta urmează a fi considerată ca fiind 
neconformă.  
 
De asemenea, ofertanţii trebuie sa prezinte, în cadrul propunerii tehnice: 
- factorii de evaluare, astfel cum sunt menţionaţi la pct. IV.2.1 din Fişa de date a achiziţiei, într-un 
document distinct conform modelului Anexa nr.1 la Caietul de sarcini. Valorile ofertate 
corespunzător fiecărui factor de evaluare, menţionate în acest document vor fi citite în şedinţa de 
deschidere a ofertelor şi vor fi menţionate în procesul verbal de deschidere al ofertelor. 
- declaraţie privind conflictul de interese conform modelului Anexa nr. 11A pentru Lotul nr. 1 și 
respectiv Anexa nr. 11B pentru Lotul nr. 2 din Secţiunea 4-a Formulare.  
Pe parcursul prestării serviciilor, ofertantul trebuie să respecte toate regulile obligatorii prevăzute de 
reglementările legale referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii în vigoare la nivel 
naţional (Legea securitatii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi în celelalte acte normative existente în 
acest domeniu). Ofertantul trebuie să indice că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare 
la condiţiile de muncă şi protecţia muncii. În acest sens, se pot obţine informaţii de la Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 
 
Observaţie: În situaţia în care un ofertant depune oferte pentru ambele loturi are obligația de a prezenta 
Propunerea tehnică și factorii de evaluare (Anexa nr. 1) în conformitate cu prevederile Caietului 
de sarcini și Declarația privind conflictul de interese, pentru fiecare lot în parte.  
 
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Pentru Lotul 1 – Ofertantul trebuie să prezinte, în original, Formularul de ofertă completat în 
conformitate cu Anexa nr. 13 din Secţiunea 4: Formulare. Preţul prezentat în Formularul de ofertă 
trebuie sa fie ferm si trebuie exprimat în Euro, cu şi fără TVA, şi va include toate costurile ofertantului, 
directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului de servicii în conformitate cu cerinţele 
minime obligatorii prevăzute în Secţiunea 2: Caietul de sarcini.  
Livrabilele corespunzatoare activitatilor din Lotul 1 din Secţiunea a 2-a - Caietul de sarcini se vor efectua 
de către prestator şi se vor plati dupa receptionarea lor de achizitor, numai dacă CNPR transmite  
cererea de compensare a costului net al furnizării serviciului universal către ANCOM. 
Achizitorul va efectua plata preţului contractului numai după semnarea tuturor proceselor-verbale de 
recepţie aferente livrabilelor care fac obiectul acestui lot și care au fost predate achizitorului.  
Ofertantul va completa Formularul de ofertă financiară detaliată - Anexa nr. 13A și va prezenta prețurile 
corespunzatoare livrabilelor : 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 și 4.2.  Livrabilele corespunzătoare punctelor 1 și 4.2 
ale acestui lot vor fi plătite doar dacă acestea vor fi realizate și predate achizitorului, în condițiile 
menționate expres în Caietul de sarcini. 
Pentru livrabilul 1 – acesta va fi plătit de achizitor numai în măsura în care livrabilul respectă toate 
cerințele caietului de sarcini și a fost recepționat până la data de 9 septembrie 2015.  
De asemenea, în cazul în care contractul intră în vigoare după data de 25 august 2015, prestatorul nu 
are obligația de a efectua activitatea menționată la pct. 1 Lot 1 din Caietul de sarcini iar achizitorul nu va 
efectua plata aferentă acestei activități. Dacă în situația de mai sus, prestatorul efectuează totuși 
activitatea menționată la acest punct și transmite livrabilul corespunzător, achizitorul va efectua plata 
acestui livrabil în condițiile contractului, numai în măsura în care livrabilul respectă toate cerințele 
caietului de sarcini și a fost recepționat până la data de 9 septembrie 2015 menționată mai sus.  

Serviciile prevăzute la pct. 4.2) vor fi prestate de prestator și livrabilul corespunzător va fi predat 
achizitorului doar în măsura în care concluzia raportului de la pct. 4.1) este că furnizarea serviciului 
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universal reprezintă o sarcină injustă pentru CNPR. 
 

În cazul în care prestatorul este rezident în România, plata se va efectua în Lei în contul prestatorului 
deschis la trezoreria statului român la cursul leu/euro comunicat de BNR şi valabil pentru data emiterii 
facturii. 
 
În cazul în care prestatorul nu este rezident în România, plata se va efectua prin dispoziţie de plată 
externă, în Euro, cu reţinerea, dacă este cazul, a oricăror sume reprezentând impozite şi taxe datorate 
conform legislaţiei fiscale în vigoare în România. Cota de impozit va fi cea reglementată de legislaţia 
fiscală în vigoare în România.  
În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în termen de 
maxim 30 (treizeci) de zile de la data semnării ultimului proces-verbal de recepţie a ultimului livrabil şi în 
conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 
24-31 a lunii. 
În situaţia în care factura este primită după semnarea ultimului proces-verbal de recepţie a ultimului 
livrabil, achizitorul are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data 
primirii facturii şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata 
facturilor în perioada 24-31 a lunii. 
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plăţi parţiale pentru lotul 1. Se va efectua o singură plată 
după prestarea tuturor serviciilor aferente acestui lot. 
 

 

Pentru Lotul 2 – Ofertantul trebuie să prezinte, în original, Formularul de ofertă completat în 
conformitate cu Anexa nr. 13 din Secţiunea 4: Formulare. Preţul prezentat în Formularul de ofertă 
trebuie sa fie ferm si trebuie exprimat în Euro, cu şi fără TVA, şi va include toate costurile ofertantului, 
directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului de servicii în conformitate cu cerinţele 
minime obligatorii prevăzute în Secţiunea 2: Caietul de sarcini.  
 
Serviciile aferente activitatilor din Lotul 2 din Secţiunea a 2-a - Caietul de sarcini se vor efectua de 
către prestator şi se vor plati dupa receptionarea lor de achizitor, indiferent dacă CNPR transmite sau nu 
cererea de compensare a costului net al furnizării serviciului universal către ANCOM. Activitățile vor fi 
prestate de la data transmiterii solicitării de către achizitor, în condițiile stabilite în caietul de sarcini.  
 

Ofertantul va completa Formularul de ofertă financiară detaliată - Anexa nr. 13B și va prezenta prețurile 
corespunzatoare pentru activitățile menționate la pct. 1, pct. 2.1 și pct. 2.2. astfel cum sunt acestea 
prevăzute în Secțiunea a2-a – Caietul de sarcini. 

 

Se vor efectua plăți parțiale pentru fiecare activitate (menționată la pct. 1, pct. 2.1 și respectiv pct. 
2.2.din caietul de sarcini), numai după semnarea fără obiecțiuni a tuturor proceselor-verbale de recepţie 
a livrabilelor aferente activității respective, asa cum este specificat in Secţiunea a 2-a - Caietul de 
sarcini si în Sectiunea a 3-a Clauze contractuale obligatorii.  

Ofertanții trebuie să aibă în vedere faptul că achizitorul va plăti contravaloarea fiecărei activități 
menționate în propunerea financiară detaliată, dar nu mai mult de 11% din prețul total al ofertei pentru 
serviciile corespunzătoare activității prevăzute la pct. 1 Lot 2 din caietul de sarcini și respectiv nu mai 
mult de 10% din prețul total al ofertei pentru serviciile corespunzătoare activității prevăzute la pct. 2.1 
Lot 2 din caietul de sarcini. După semnarea ultimului proces-verbal de recepție care atestă prestarea 
tuturor serviciilor care fac obiectul contractului corespunzător Lotului 2, achizitorul va plăti suma rămasă 
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de plată.  

În cazul în care prestatorul este rezident în România, plata se va efectua în Lei în contul prestatorului 
deschis la trezoreria statului român, la cursul Leu/Euro comunicat de BNR şi valabil pentru data emiterii 
facturii. 
 
În cazul în care prestatorul nu este rezident în România, plata se va efectua prin dispoziţie de plată 
externă, în Euro, cu reţinerea, dacă este cazul, a oricăror sume reprezentând impozite şi taxe datorate 
conform legislaţiei fiscale în vigoare în România. Cota de impozit va fi cea reglementată de legislaţia 
fiscală în vigoare în România.  
 
În situaţia în care o factura este primită anterior sau la data recepţiei ultimului livrabil aferent unei 
activități, plata se va efectua în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data semnării procesului-
verbal de recepţie a livrabilului respectiv şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 
34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii. 
În situaţia în care o factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepţie a ultimului livrabil 
aferent unei activități, achizitorul are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 (treizeci) de zile 
de la data primirii facturii şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind 
plata facturilor în perioada 24-31 a lunii. 
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans.  
 
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi a 
documentelor care o însoţesc, iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare 
pentru costurile respective. 
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

Număr de exemplare: 1 (unu). 
 
Ofertantul trebuie să prezinte oferta tehnică, oferta financiară şi documentele de calificare în 3 (trei) 
plicuri interioare sigilate şi marcate cu denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului. Într-un plic 
interior se va introduce Propunerea tehnică, în alt plic interior se va introduce Propunerea 
financiară, iar în alt plic interior se vor introduce Documentele de calificare. Plicurile interioare 
se vor introduce într-un plic exterior care va fi închis corespunzător şi netransparent. Plicul exterior 
trebuie să fie marcat cu sediul şi denumirea autorităţii contractante, sediul/adresa şi denumirea/numele 
ofertantului şi cu menţiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE............. (data şi ora menţionate în 
anuntul de participare)”. De asemenea, pe plicul exterior se va menţiona “În atenţia Departamentului 
Achiziţii/Serviciul Achiziții Operaționale ANCOM”.  
 
Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi 
asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 
 
Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi semna fiecare pagină a ofertei şi de a anexa un opis al 
documentelor. Semnarea ofertelor se va realiza de către reprezentantul legal al ofertantului sau de o 
persoană împuternicită expres, caz în care va fi anexată şi împuternicirea formulată în acest sens. 
 
Ofertantul are obligaţia de a completa Scrisoarea de înaintare în conformitate cu Anexa nr. 14 din 
Secţiunea 4: Formulare, care va însoţi plicul exterior sus-menţionat. 
 
Oferta se poate retrage şi modifica înainte de data limită de depunere a ofertei, respectiv data şi ora 
menţionate în anuntul de participare. 
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Locul de depunere şi deschidere a ofertelor este sediul autorităţii contractante din Mun. Bucureşti, 
Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, România. 
 
Ofertele depuse la o altă adresă sau după data şi ora menţionate în anuntul de participare, vor fi 
respinse ca inacceptabile şi vor fi returnate nedeschise. 
Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie  redactate în limba română, sau dacă este cazul, însoţite 
de traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat. Comunicările vor fi efectuate tot în 
limba română. 
 
Observaţie: Pentru facilitarea înţelegerii conţinutului Caietului de sarcini, autoritatea contractantă pune 
la dispoziţia ofertanţilor şi o traducere în limba engleză a acestui document. În situaţia în care, ca 
urmare a traducerii, apar diferenţe între varianta în limba română şi varianta în limba engleză, va prevala 
varianta în limba română 
 
VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

VI.1) Contractul este periodic: NU 

VI.2) Contractul se inscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri 
comunitare/program operaţional/program naţional de dezvoltare rurală:  NU 

Tipul de finanţare: Fonduri bugetare 

VI.3) Alte informaţii:  
A.Ofertele vor fi deschise la ora, data şi locul menţionate în anuntul de participare. 
Reprezentantii ofertantilor pot fi prezenti la deschidere cu prezentarea unor împuterniciri scrise, 
însoţite de traducere autorizată în limba română, dacă este cazul. 
B.Orice oferta valabilă pentru o perioadă de timp mai mică decât cea prevăzută va fi respinsă. 
Autoritatea contractantă are obligatia de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale care impun o 
astfel de prelungire, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea valabilităţii 
acesteia. În cazul extinderii valabilităţii ofertei, garanţia de participare va fi prelungita în mod 
corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autorităţii contractante daca este sau nu de acord 
cu prelungirea valabilitatii ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea se considera ca si-a 
retras oferta, fara pierderea garantiei de participare. 
C. Prin sintagma „9 zile” până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a 
ofertelor, menţionată la pct. I.1 din prezenta Fişă de date a achiziţiei, se înţelege: 3 (trei) zile lucrătoare 
plus 6 (şase) zile calendaristice înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor conform art. 78 
alin. (2) şi art. 79 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006. 
D. Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SEAP operatorii economici trebuie să 
dispună de un program necesar vizualizării fişierelor semnate electronic. 
E. În cazul în care un ofertant va depune ofertă pentru ambele loturi, acesta poate prezenta 
documentele de calificare prevăzute la pct. III.2.1.a) Situaţia personală a ofertantului și III.2.1.b) 
Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) într-un singur exemplar pentru ambele 
loturi. Documentele de calificare prevăzute la pct. III.2.3.a) Capacitatea tehnică și/sau 
profesională se prezintă pentru fiecare lot în parte.  
 

VI.4) CĂI DE ATAC 

VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac 

Denumire oficială: CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

Adresă: Str. Stavropoleos, Nr. 6, Sector 3                             

Localitate: BUCUREŞTI   Cod poştal: 030084 Ţară: ROMÂNIA 

E-mail: office@cnsc.ro Telefon: +4 0 21.310.46.41  

Adresă Internet (URL): Fax: +4 0 21.310.46.42  
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www.cnsc.ro                       

VI.4.2) Utilizarea căilor de atac: 
Contestaţia poate fi formulată în termen de 5 zile pentru Lotul nr. 1 și respectiv 10 zile pentru Lotul nr. 2 
începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă a actului considerat nelegal conform prevederilor art. 
2562 alin. (1) lit. b) și a) din O.U.G. nr. 34/2006. E obligatorie garanția de bună conduită cf. art. 2711(1) 
(pentru virament contul de la pct III.1.1a) 

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac 

Denumire oficială: Departamentul Achiziţii/Serviciul Juridic Achiziţii 

Adresă: Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3 

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030925 Ţară: România 

E-mail: 
bogdan.margineanu@ancom.org.ro 

Telefon: +40 372845339  

Adresă Internet (URL): 
www.ancom.org.ro  

Fax: +40 372845406;           
+40 372845402 
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SECȚIUNEA 2: CAIETUL DE SARCINI 

Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentația de atribuire și constituie ansamblul 
cerințelor minime obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant Propunerea tehnică.  

 Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă 
prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în 
măsura în care Propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din 
Caietul de sarcini. Oferta ce conține caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi 
considerată neconformă și va fi respinsă. 

 

I.  OBIECTIV 
Loturile care fac obiectul prezentei proceduri sunt: 

 
LOT 1: Servicii de consultanță pentru verificarea situației privind costurile, veniturile și capitalul 

angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ce stau la baza cererii de compensare a 
costului net al furnizării serviciului universal aferent anului 2014, și servicii de consultanță suport pentru 
decizia de compensare a costului net, respectiv suma și modalitățile de compensare 

LOT 2: Actualizarea valorii costului mediu ponderat al capitalului, identificarea și stabilirea 
condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul și dezvoltarea unui model de calculație a 
costurilor rețelei și serviciilor furnizate de către furnizorul de serviciu universal desemnat. 

 
II. CONTEXT ȘI CERINȚE  
 

Compania Națională Poșta Română (CNPR) a fost desemnată furnizor de serviciu universal în 
domeniul serviciilor poștale din România de la data de 1 ianuarie 2014 până la data de 31 decembrie 2018 
prin Decizia Președintelui ANCOM nr. 1158/2013 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în 
domeniul serviciilor poștale. Conform prevederilor acestei decizii, CNPR are obligația de a furniza, pe întreg 
teritoriul României, următoarele servicii poștale din sfera serviciului universal: 

a) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale, în 

greutate de până la 2 kg (inclusiv), având ca obiect trimiteri de corespondență și imprimate; 

b) colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale, interne și internaționale, în greutate 
de până la 10 kg (inclusiv); 

c) distribuirea coletelor poștale cu limite de greutate între 10 și 20 kg expediate din afara teritoriului 
României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; 

d) serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiterile poștale interne și internaționale în 
greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la lit. a); 

e) serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect: 
1. trimiterile poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la lit. 

a); 
2. colete poștale interne și internaționale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv); 
3. colete poștale cu limite de greutate între 10 și 20 kg expediate din afara teritoriului României 

către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; 
f) colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și internaționale.  
Având în vedere obligațiile legate de implementarea unui sistem de evidență internă a costurilor 

care rezultă din desemnarea ca furnizor de serviciu universal, prin intermediul Deciziei președintelui ANCOM 
nr. 1159/2013 privind condițiile de întocmire și auditare a situațiilor financiare separate de către Compania 
Națională Poșta Română S.A. a fost reglementată modalitatea de determinare a capitalului mediu angajat 
și, respectiv, a costului mediu ponderat al capitalului. 
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Furnizorul de serviciu universal are dreptul de a solicita compensarea costului net al furnizării 

serviciului din sfera serviciului universal, pentru serviciile prestate în anul 2014. ANCOM decide cu privire la 
compensarea costului net, și, dacă este cazul, cu privire la suma ce urmează a fi compensată, precum și cu 
privire la modalitatea de compensare a costului net, inclusiv în ceea ce privește cuantumul contribuțiilor 
și/sau cuantumul taxei necesare pentru compensarea costului net. 

În acest sens, costul net al obligațiilor de serviciu universal se calculează ca diferență dintre costul 
net suportat de Compania Națională „Poșta Română” - S.A., denumită în continuare CNPR, ca urmare a 
îndeplinirii obligațiilor de serviciu universal (Scenariul de bază) și costul net al CNPR, în cazul în care și-ar 
desfășura activitatea fără a avea obligațiile de serviciu universal (Scenariul alternativ). Astfel, este necesară 
validarea scenariului de bază (incluzând, dar fără a se limita la, identificarea categoriilor de costuri 
ineficiente și propuneri fundamentate de ajustări de eficiență), precum și analiza rezonabilității ipotezelor ce 
stau la baza scenariului alternativ, în raport cu ipoteze ce pot fi obținute din studii de piață, rapoarte etc.. 
Acestea vor constitui suport pentru verificarea situației privind costurile, veniturile și capitalul angajat 
aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ce stau la baza cererii de compensare a costului 
net al furnizării serviciului universal. 

De asemenea, prevederile art. 22 și 23 (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 
privind serviciile poștale, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 187/2013, precizează că “în 
cazul în care estimează că din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, în condițiile art. 8 – 12, 
rezultă un cost net care constituie o sarcină injustă pentru furnizorii de serviciu universal, autoritatea de 
reglementare va decide să compenseze costul net prin intermediul unui mecanism de partajare a acestui 
cost între furnizorii de servicii poștale și/sau utilizatori și, atunci când este cazul, din fonduri publice”. În 
plus, este prevăzut termenul de 15 septembrie pentru previzionarea existenței unei diferențe între costul 
net determinat și suma colectată prin mecanismul de partajare a costului între furnizorii de servicii poștale 
și/sau utilizatori, aceasta urmând a fi comunicată de ANCOM Ministerului Finanțelor Publice. 

 
 

III. Metodologie și Livrabile 
 
Prestatorul va întocmi și va pune la dispoziția ANCOM livrabilele corespunzătoare următoarelor 

activități:  
 
LOT 1: Servicii de consultanță pentru verificarea situației privind costurile, veniturile și 

capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ce stau la baza 
cererii de compensare a costului net al furnizării serviciului universal aferent anului 2014, și 
servicii de consultanță suport pentru decizia de compensare a costului net, respectiv suma și 
modalitățile de compensare 

 
Aceste activități vor fi efectuate de prestator și plătite la final, după receptionarea tuturor livrabilelor 

corespunzătoare acestui lot, doar în măsura în care CNPR solicită ANCOM compensarea costului net al 
furnizării serviciului universal. 

Activitățile corespunzătoare punctului 1) al acestui lot vor fi efectuate de prestator și livrabilul 
corespunzător va fi plătit de achizitor doar în condițiile menționate mai jos.  

Activitatea aferentă pct. 4.2) va fi efectuată de prestator și livrabilul corespunzător va fi plătit de 
achizitor doar în măsura în care concluzia raportului de la pct. 4.1) este că furnizarea serviciului universal 
reprezintă o sarcină injustă pentru CNPR.  
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1) Evaluarea sumei ce ar putea fi colectată prin mecanismul de partajare a costurilor de la 
furnizorii de servicii poștale și/sau utilizatori 
 

Prestatorul va evalua modalitățile de compensare a costului net al furnizării serviciilor din sfera 

serviciului universal pentru anul 2014, așa cum sunt prevăzute la art. 15 alin. (1) și (5) din Decizia 

Președintelui ANCOM nr. 541/2013 și anume: 

  resursele financiare provenite din contribuțiile furnizorilor de servicii poștale autorizați conform 
procedurii de autorizare generală pentru furnizarea de servicii din sfera serviciului universal sau de servicii 
care pot fi considerate ca substituibile acestora conform art. 15 alin (1) lit. a); 

  resursele financiare provenite din contribuțiile utilizatorilor serviciilor poștale, prin intermediul unei 
taxe aplicate serviciilor poștale pe care aceștia le utilizează conform art. 15 alin. (1) lit. b); 

 resursele financiare prevăzute la art. 15, alin. (1) lit. a) și b). 
 
Pentru fiecare din modalitățile de compensare enumerate mai sus, Prestatorul va elabora o analiză 

detaliată a avantajelor și dezavantajelor ce ar rezulta din implementarea acestora, în special din punctul de 
vedere al impactului asupra utilizatorilor și furnizorilor de servicii poștale, al dificultății implementării, 
precum și al altor elemente pe care Prestatorul le consideră relevante.  

În cadrul analizei constituirii fondului de serviciu universal din resurse financiare de la furnizori, 
Prestatorul va evalua inclusiv elementele prevăzute la art. 16 alin. (2) din Decizia Președintelui ANCOM nr. 
541/2013 referitoare la substituibilitatea altor servicii poștale cu serviciile din sfera serviciului universal. 

În cadrul analizei privind finanțarea costului net din resurse financiare de la utilizatori, Prestatorul va 
evalua, în baza datelor financiare relevante, cuantumul taxei ce ar putea să fie aplicate asupra serviciilor 
poștale, categoriile de servicii asupra cărora taxa va fi aplicată, precum și impactul acestei taxe asupra 
utilizatorilor și a condițiilor de piață (modificarea cererii etc.). 

 
Livrabil: Raport privind suma ce ar putea fi colectată prin mecanismul de partajare a 

costurilor de la furnizorii de servicii poștale și/sau utilizatori. Raportul va cuprinde cel puțin:  

 analiza avantajelor și dezavantajelor ce ar putea apărea din implementarea compensării costului net 
al serviciului universal din resursele financiare provenite din contribuțiile furnizorilor de servicii poștale 
autorizați conform procedurii de autorizare generală pentru furnizarea de servicii din sfera serviciului 
universal sau de servicii care pot fi considerate ca substituibile acestora, respectiv din resursele financiare 
provenite din contribuțiile utilizatorilor serviciilor poștale, prin intermediul unei taxe aplicate serviciilor 
poștale pe care aceștia le utilizează; 

 evaluarea sumei minime, respectiv maxime ce ar putea fi colectată din resursele financiare 
provenite din contribuțiile furnizorilor de servicii poștale autorizați conform procedurii de autorizare 
generală pentru furnizarea de servicii din sfera serviciului universal sau de servicii care pot fi considerate ca 
substituibile acestora; 

 evaluarea sumei minime, respectiv maxime ce ar putea fi colectată din resursele financiare 
provenite din contribuțiile utilizatorilor serviciilor poștale, prin intermediul unei taxe aplicate serviciilor 
poștale pe care aceștia le utilizează; 

 evaluarea sumei minime, respectiv maxime ce ar putea fi colectată din combinarea celor două surse 
de finanțare.  

 
Termenul maxim de livrare: 9 septembrie 2015.  
Indiferent de data intrării în vigoare a contractului, livrabilul corespunzător acestei activități va fi 

plătit de achizitor numai în măsura în care  respectă toate cerințele caietului de sarcini și a fost recepționat 
până la data de 9 septembrie 2015. 

În cazul în care contractul intră în vigoare după data de 25 august 2015, prestatorul nu are obligația 
de a efectua activitatea menționată la acest punct iar achizitorul nu va efectua plata aferentă acestei 
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activități. Dacă în situația de mai sus, prestatorul efectuează totuși activitatea menționată la acest punct și 
transmite livrabilul corespunzător, achizitorul va efectua plata acestui livrabil în condițiile contractului, 
numai în măsura în care livrabilul respectă toate cerințele caietului de sarcini și a fost recepționat până la 
data de 9 septembrie 2015 menționată mai sus.   

 
 

2) Identificarea punctelor de acces păstrate în funcțiune în 2014 din rațiuni comerciale, 
dar care înregistrează pierderi. 
 

În vederea evaluării costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal este necesară 
verificarea faptului că numărul de puncte de acces necesar îndeplinirii obligațiilor de serviciu universal nu 
este supraestimat de către CNPR. Prestatorul va verifica în mod riguros lista unităților poștale, a zonelor și 
utilizatorilor neprofitabili pe care CNPR nu le-ar deservi în absența obligației de furnizare a serviciilor din 
sfera serviciului universal, având în vedere eficiența costurilor (de exemplu, pierderile datorate ineficienței 
de operare într-o zonă aglomerată sau valorile excesive înregistrate de anumite categorii de costuri nu vor 
fi considerate costuri datorate serviciului universal). 

Prestatorul va verifica lista unităților poștale și/sau a modalităților alternative de furnizare a serviciilor 
din sfera serviciului universal pentru zonele și unitățile pe care CNPR nu le-ar deservi/le-ar deservi cu 
frecvență redusă în absența obligației de furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal din punctul de 
vedere al viabilității economice și operaționale. Prestatorul va verifica dacă efectul operațional ce ar rezulta 
din arondarea zonelor deservite de subunitățile poștale “comerciale” (care nu rezultă explicit din obligațiile 
de serviciu universal) la cea mai apropiată unitate poștală, respectiv creșterea distanței parcurse de factorul 
poștal, determină creșterea cheltuielilor salariale peste nivelul economiei ce s-ar înregistra dacă s-ar 
desființa unitatea poștală deservită de personal. Prestatorul va analiza dacă efectul operațional este 
determinat de modul de organizare internă a activității CNPR (contract colectiv de muncă/ regulament 
intern) sau de existența unor reglementări legale. 

Astfel, Prestatorul va realiza în cadrul acestui proces de verificare activități precum:  
- Identificarea, în cadrul listei unităților poștale pe care CNPR nu le-ar deservi în absența obligației de 
furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal, a elementelor de senzitivitate pentru încadrarea 
unităților ca având caracter ”comercial” sau ”ca urmare a obligației de serviciu universal” (de exemplu zona 
deservită, alocarea costurilor fixe etc.); 
- Analiza impactului pe care îl au elementele individuale de cheltuieli (de exemplu cheltuieli salariale, 
cheltuieli cu combustibilul etc.) aferente subunităților poștale ”comerciale” asupra calculului de cost net; 
- Identificarea și analiza constrângerilor operaționale avute în vedere de către CNPR și validarea sau 
invalidarea acestora în funcție de criterii de eficiență.   

De asemenea, Prestatorul va avea în vedere și lista localităților aflate în condiții geografice 
excepționale, pentru care CNPR a solicitat exceptarea de la obligația de a asigura, în fiecare localitate de pe 
teritoriul României, cel puțin o colectare de la fiecare punct de acces și cel puțin o livrare la fiecare adresă 
indicată, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puțin de 5 zile pe săptămână. Întrucât exceptarea nu vizează 
însă și programul de lucru, exista multe cazuri în care programul de lucru este de 2, 3 sau 4 ore pe zi, în 
cazurile în care traficul poștal nu justifică un program de lucru cu publicul de 8 ore zilnic. Prestatorul va 

analiza, pentru punctele de acces deservite de personal care au un program de 8 ore zilnic (luni-vineri) și 
înregistrează pierderi, dacă acest program este datorat unor rațiuni comerciale sau derivă din obligațiile 
impuse CNPR în calitate de furnizor de serviciu universal. 

Prestatorul va evalua dacă lista punctelor de acces și caracteristicile acestora valabile la sfârșitul 
anului 2014 corespund necesarului de unități poștale pe care aceasta le-ar opera pentru a îndeplini 
obligațiile de serviciu universal și nu este supraestimată. 
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 Informațiile privind ineficiența de operare, programul de lucru pentru punctele de acces deservite 
de personal, frecvența livrărilor etc. identificate de către Prestator vor fi utilizate în etapa de evaluare a 
scenariului de bază elaborat de CNPR. 

 
Livrabil: În urma desfășurării acestei activități prestatorul va întocmi un raport privind punctele 

de acces păstrate în funcțiune în 2014 din rațiuni comerciale, dar care înregistrează pierderi. 

Raportul va cuprinde cel puțin: 

 o listă cu puncte de acces deservite de personal care înregistrează pierderi, dar care sunt 
păstrate în funcțiune urmare a unor rațiuni comerciale; 

 constatările Prestatorului cu privire la eventualele ineficiențe de operare (inclusiv efectele 
rezultate din arondarea zonelor deservite de subunitățile poștale “comerciale” (care nu rezultă explicit din 
obligațiile de serviciu universal) la cea mai apropiată unitate poștală, respectiv dacă din majorarea distanței 
parcurse de agentul poștal rezultă o creștere a cheltuielilor salariale peste nivelul economiei ce s-ar 
înregistra dacă s-ar desființa unitatea poștală deservită de personal), programul de lucru pentru punctele 
de acces deservite de personal, frecvența livrărilor etc. 

În vederea realizării acestui raport ANCOM va pune la dispoziția prestatorului lista punctelor de 
acces (deservite și nedeservite de personal) rezultate din obligațiile legale și programul de lucru cu publicul 
pentru fiecare punct de acces deservit de personal existent, lista localităților aflate în condiții geografice 
excepționale, numărul de cutii poștale instalate în fiecare localitate. Prestatorul va putea de asemenea 
solicita informații suplimentare în vederea realizării analizei. 

 

Termenul maxim de livrare: livrabilul trebuie transmis achizitorului cel târziu la expirarea a 30 

de zile calendaristice de la data la care ANCOM va transmite prestatorului cererea de compensare a 

costului net, însoțită de situația privind costurile, veniturile și capitalul angajat aferente furnizării serviciilor 

din sfera serviciului universal depuse de CNPR.  

 

 

3) Evaluarea scenariului de bază și a scenariului alternativ în vederea determinării valorii 
costului net al serviciului universal, precum și estimarea beneficiilor intangibile 

 

3.1) Evaluarea scenariului de bază elaborat de către CNPR 
 

Conform metodologiei de calcul al costului net al furnizării serviciului universal, CNPR are obligația de 
a elabora un scenariu de bază care „reflectă condițiile de operare și costurile înregistrate în cazul în care 
sunt furnizate serviciile din sfera serviciului universal ca urmare a obligației legale de furnizare a acestora”. 

Prestatorul va verifica dacă informațiile din scenariul de bază au ca sursă de date situațiile financiare 
separate auditate aferente anului 2014.  

În acest context, prestatorul va verifica dacă scenariul de bază include atât parametri aferenți 
obligației de serviciu universal cât și elemente care sunt determinate de constrângerile operaționale ale 
CNPR care derivă din alte obligații care i-au fost impuse (de exemplu, distribuire pensii) sau pe care și le-a 
asumat în raport cu serviciile din afara sferei serviciului universal (de exemplu, program de lucru 6 zile pe 
săptămână). În vederea izolării influențelor asupra costurilor datorate aspectelor care nu sunt determinate 
de obligațiile ce decurg din serviciul universal, prestatorul va efectua o analiză a acestor elemente pe baza 
parametrilor utilizați de către CNPR pentru justificarea întocmirii tabelelor din Anexa la Decizia președintelui 
ANCOM nr. 1158/2013 și va determina dacă există o corespondență rezonabilă între datele utilizate pentru 
justificare și unitățile poștale neprofitabile identificate de către CNPR. De asemenea, Prestatorul va stabili 
dacă aceste unități poștale sunt incluse în această categorie exclusiv ca urmare a obligațiilor de serviciu 
universal.  
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Prestatorul va propune în urma acestei analize fie ajustarea scenariului de bază, în sensul eliminării 
costurilor care nu sunt datorate serviciului universal, fie identificarea acestor elemente și realizarea unei 
corespondențe cu scenariul alternativ, astfel încât acestea să nu influențeze valoarea costului net. 

De asemenea, Prestatorul va urmări modul în care a fost realizată alocarea cheltuielilor pe centrele 
de cost, în sensul identificării corespondenței cu elementele utilizate în scenariul alternativ, pentru a se 
asigura că aceleași ipoteze sunt utilizate în ambele scenarii și sunt cuantificate pe baza acelorași principii și 
metode de alocare.  

Prestatorul va urmări nivelul de eficiență operațională și a costurilor în corelație cu scenariul 
alternativ și va propune ajustări, dacă este cazul, pentru a include un nivel realist de eficiență. În acest 
sens, prestatorul va evalua atât ajustările realizate în scenariul de bază comparativ cu scenariul alternativ 
(dacă este cazul) cât și ajustările de eficiență realizate în scenariul alternativ comparativ cu un nivel optim 
determinat pe bază de benchmark cu alți operatori și/sau pe baza evaluării activității operaționale și 
costurilor înregistrate de către CNPR. 

Ca parte a evaluării nivelului de eficiență, prestatorul va determina, în cazul în care CNPR va prezenta 
niveluri totale ale costurilor generale și de administrație (și nu costuri pe categorii distincte astfel încât să 
se identifice cheltuielile datorate serviciului universal și ajustările de eficiență suplimentare luate în 
considerare de către CNPR în scenariul alternativ), gradul de ajustare a acestora pentru a reflecta valori 
realiste atât în cadrul scenariului de bază cât și în cadrul scenariului alternativ. 

În procesul de evaluare a eficienței, prestatorul nu va lua în considerare modificarea în mod radical a 
standardului de eficiență înregistrat de către CNPR la momentul evaluării (spre exemplu nu va lua în 
considerare posibilitatea utilizării unui centru de sortare automat sau posibilitatea vânzării clădirilor).  
 

Livrabil: În urma desfășurării acestei activități, prestatorul va întocmi un raport de evaluare 

privind scenariul de bază elaborat de către CNPR, inclusiv privind ajustările acestuia și ipotezele luate 

în considerare de către CNPR și de către auditorul independent în Raportul de constatări faptice care va fi 

transmis de către CNPR împreună cu cererea de compensare a costului net.  

 
 

3.2) Întocmirea raportului de evaluare a scenariului alternativ propus de CNPR, precum și a 

ipotezelor suplimentare propuse de către prestator în vederea stabilirii scenariului alternativ 

optim 

 

 În conformitate cu prevederile Anexei la Decizia președintelui ANCOM nr. 1158/2013, costul net al 
obligațiilor de serviciu universal se calculează ca diferență dintre costul net suportat de CNPR ca urmare a 
îndeplinirii obligațiilor de serviciu universal (Scenariul de bază) și costul net al CNPR în cazul în care și-ar 
desfășura activitatea fără a avea obligațiile de serviciu universal (Scenariul alternativ). 
Ca urmare a faptului că scenariul alternativ are la bază o serie de ipoteze, ANCOM anticipează posibilitatea 
ca CNPR să furnizeze mai multe versiuni ale acestor ipoteze și justificări întemeiate privind selectarea celor 
adecvate.    
  
 Prestatorul va realiza o evaluare detaliată a scenariului alternativ propus de CNPR în cererea de 
compensare a costului net în vederea validării de către ANCOM, precum și a tuturor ipotezelor care au stat 
la baza elaborării acestuia. În acest scop Prestatorul va urmări cel puțin următoarele elemente: 
 
 - credibilitatea și viabilitatea operațională și comercială a fiecărei ipoteze. Prestatorul va evalua 

coerența dintre ipotezele comerciale utilizate, condițiile de piață specifice naționale și strategia de afaceri a 

CNPR;  
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 - aplicabilitatea fiecărei ipoteze. Prestatorul va analiza și va evalua măsura în care sunt incluse 

toate modificările/efectele pe care le implică o anumită ipoteză utilizată în scenariul alternativ asupra cererii 

și asupra utilizatorilor, precum și realismul și coerența acestora. Prestatorul va propune și va utiliza, în baza 

unor studii, a experienței proprii și a altor informații relevante și justificate, eventuale completări/modificări 

ale ipotezelor și efectelor acestora;  

 - optimizarea rețelei poștale. Prestatorul va evalua din punct de vedere al rezonabilității și 

aplicabilității practice ipotezele utilizate în scenariul alternativ privind modificarea rețelei poștale, a structurii 

și a fluxurilor operaționale. Prestatorul va propune și va utiliza, în baza unor informații relevante și 

justificate, eventuale completări/modificări ale ipotezelor utilizate în acest context astfel încât rețeaua 

poștală, structura și fluxurile operaționale aplicabile pentru scenariul alternativ să fie realiste și coerente 

atât din punct de vedere tehnic/operațional, cât și din punct de vedere al eficienței economice; 

 - implicații financiare. Prestatorul va estima impactul fiecărei ipoteze analizate asupra scenariului 

alternativ prin compararea cu scenariul de bază. Prestatorul va analiza efectele la nivelul costurilor, 

veniturilor și profitabilității înregistrate de CNPR ca urmare a ipotezelor utilizate și a efectelor acestor 

ipoteze asupra cererii, competiției, rețelei poștale, structurii, fluxurilor operaționale etc. Prestatorul va 

verifica rezonabilitatea estimărilor realizate în acest scop de CNPR și va propune eventuale 

completări/corecții fundamentate asupra datelor de intrare și a datelor financiare estimate de CNPR în 

scenariul alternativ. Prestatorul va analiza profitabilitatea scenariului alternativ analizat pentru compararea 

cu scenariul de bază; 

- parametrii de calitate. Având în vedere obiectivele de calitate impuse CNPR prin intermediul 
Deciziei președintelui ANCOM nr. 1158/2013, prestatorul va evalua măsura în care acestea influențează 
parametrii luați în considerare pentru întocmirea scenariului alternativ și implicit datele financiare aferente. 
În acest scop pot fi utilizate rezultatele măsurătorilor de flux real, programelor de audit de flux real şi 
măsurătorilor de calitate ale auditorilor independenți, sau pot fi utilizate studii proprii. Dacă se constată 
neîndeplinirea, de către CNPR, a condițiilor de calitate impuse şi faptul că există elemente ajustate în 
scenariul alternativ față de scenariul de bază, prestatorul va verifica dacă este necesară ajustarea 
scenariului alternativ astfel încât să reflecte costurile furnizării serviciilor din sfera serviciului universal în 
condițiile reale de calitate, iar nu cele impuse de ANCOM; 
 - orice alte elemente pe care Prestatorul le consideră relevante în vederea identificării unui 

scenariu alternativ optim din punctul de vedere al elementelor justificative utilizate drept ipoteze.      

 
 Prestatorul va evalua și va verifica toate informațiile furnizate de CNPR pentru calculul costului net 

solicitate prin ANEXA la Decizia Președintelui ANCOM nr. 1158/2013 privind Calculul costului net al furnizării 

serviciului universal și, în condițiile în care consideră necesar, va solicita și alte informații pe baza cărora să 

poată face o analiză cât mai detaliată a costului net în oricare din scenariile alternative evaluate. De 

asemenea, Prestatorul va evalua modul în care datele menționate au fost utilizate în calculul costului net și 

va propune eventuale completări/corecții asupra calculului. În condițiile în care nivelul de detaliu al 

informațiilor din care se compune scenariul alternativ propus de CNPR nu este suficient pentru a permite o 

evaluare obiectivă a costului net, de exemplu, CNPR nu oferă informații la nivel de oficiu poștal sau 

informații privind zonele, respectiv rutele de livrare etc., Prestatorul va asigura, pe baza unor informații 

complementare, fie completarea scenariului alternativ propus de CNPR, fie construirea unui alt scenariu 

care să încorporeze toate aceste informații la un nivel ridicat de granularitate.   
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 În cazul în care prestatorul constată că CNPR nu a avut în vedere în scenariul alternativ anumite 

ipoteze relevante pentru determinarea costului net, acesta va propune ajustarea versiunii propuse de către 

CNPR prin includerea ipotezelor suplimentare, însoțite de justificarea necesității includerii acestora.   

 
 Prestatorul va analiza informațiile pe baza cărora sunt justificate toate ipotezele utilizate în 

construirea fiecărui scenariu alternativ (studii de piață, date operaționale, date financiare, comparații 

internaționale etc.) și va propune, dacă este cazul, utilizarea unor surse noi și/sau îmbunătățite de date 

calitative și cantitative, justificând totodată propunerile făcute.  

 

 Prestatorul se va asigura că ajustările de eficiență operate/validate în cazul scenariului de bază vor 

fi aplicate corespunzător și în cazul scenariului alternativ. 

  

 Livrabil: Raport de evaluare a scenariului alternativ propus de CNPR, a ipotezelor 

suplimentare propuse de către prestator în vederea stabilirii scenariului alternativ optim. 

Raportul va cuprinde cel puțin: 

 Constatările Prestatorului ca urmare a evaluării detaliate a scenariului alternativ propus de CNPR în 
cererea de compensare a costului net în vederea validării de către ANCOM, precum și a tuturor ipotezelor 
care au stat la baza elaborării acestuia; 

 Eventuale ajustări asupra calculului propus de CNPR, însoțite de justificarea necesității efectuării 
ajustărilor, descrierea acestora și documentarea surselor de date folosite în calcul; 

 Eventuale ipoteze suplimentare față de cele propuse de CNPR în scenariul alternativ, însoțite de 
justificarea necesității efectuării ajustărilor, descrierea acestora și documentarea surselor de date folosite în 
calcul; 

 Determinarea scenariului alternativ optim. 
 

 
3.3) Estimarea beneficiilor intangibile (enumerarea tipurilor de beneficii, analizarea fiecărei 
categorii și cuantificarea acestora, acolo unde este cazul) 

 

Conform Anexei la Decizia președintelui ANCOM nr. 1158/2013, CNPR trebuie să identifice și să 

cuantifice beneficiile intangibile care pot fi obținute de aceasta ca urmare a deținerii calității de furnizor de 

serviciu universal în anul 2014.  

Prestatorul va evalua dacă CNPR a identificat toate tipurile de beneficii intangibile care pot apărea 
ca urmare a desemnării ca furnizor de serviciu universal, în conformitate cu lista beneficiilor intangibile 
identificate în cadrul ofertei de către prestator, precum și dacă valoarea acestora a fost estimată în mod 
corect.  

Un principiu care poate fi utilizat pentru identificarea tipurilor de beneficii intangibile este acela că 
dacă beneficiul continuă să existe în scenariul alternativ (fără obligația de serviciu universal), atunci acesta 
nu ar trebui inclus în calculul costului net.  

Prestatorul va determina dacă beneficiile au fost incluse în cadrul calculului de cost net ca parte a 
ipotezelor utilizate în elaborarea scenariilor, caz în care va extrage elementele intangibile din calcul pentru 
a se asigura că acestea au fost corect evaluate, sau dacă acestea au fost identificate în mod distinct, caz în 
care va estima corectitudinea valorii acestora. 
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În cazul în care CNPR a omis anumite tipuri de beneficii intangibile și/sau a estimat incorect 
valoarea acestora, prestatorul va realiza o evaluare independentă a tipurilor și valorilor acestor elemente și 
va propune ajustarea valorii costului net calculat de CNPR.       

 

În literatura de specialitate și în practica de reglementare au fost identificate mai multe categorii de 

beneficii intangibile. În vederea includerii în cadrul calculului costului net, prestatorul va avea în vedere, 

fără a se limita la, următoarele tipuri de beneficii: 

- Economii de scară (vor fi identificate în mod distinct sau în cadrul scenariului alternativ cu precizarea 
categoriilor de cost asupra cărora există influențe); 

- Efect de marketing – poate fi estimat de exemplu prin diferență față de spațiul publicitar care ar fi 
utilizat în cazul în care nu ar exista obligația de serviciu universal; 

- Ubicuitatea – având în vedere faptul că scenariul alternativ include cel mai probabil ipoteze care pleacă 
de la obligațiile prezente și analizează oportunitatea eliminării anumitor unități poștale, acest beneficiu 
ar trebui evaluat indiferent de numărul de unități păstrate în cadrul scenariului alternativ; 

- Marca comercială, reputația – cuantificarea prestațiilor câștigate de CNPR ca urmare a faptului că este 
desemnată furnizor de serviciu universal (spre exemplu clienți care își plătesc facturile de utilități odată 
cu transmiterea corespondenței); 

- Beneficii legate de regimul de taxare aplicabil (de exemplu, scutirea de la plata TVA). 
 

Livrabil: Această activitate se va finaliza cu întocmirea raportului privind beneficiile 

intangibile obținute de către CNPR ca urmare a deținerii calității de furnizor de serviciu universal.  

 

Termenul maxim de livrare a rapoartelor rezultate ca urmare a desfășurării activităților 
de la punctele 3.1), 3.2) și 3.3) de mai sus: 60 de zile calendaristice de la data la care ANCOM va 
transmite prestatorului cererea de compensare a costului net, însoțită de situația privind costurile, veniturile 
și capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal depuse de CNPR. 

 
4) Determinarea măsurii în care costul net reprezintă o sarcină injustă pentru furnizorul de 
serviciu universal, evaluarea modalităților de compensare și suport pentru decizia ANCOM 
privind compensarea costului net 

 

4.1) Determinarea măsurii în care costul net reprezintă o sarcină injustă pentru furnizorul de 
serviciu universal 
 

Prestatorul va determina, pe baza unui set de criterii, măsura în care costul net al furnizării 
serviciului universal în 2014 reprezintă o sarcină injustă. Astfel, prestatorul va realiza analiza criteriilor pe 
baza informațiilor relevante și va stabili dacă furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal în anul 2014 
reprezintă o sarcină injustă pentru furnizorul de serviciu universal prin intermediul a cel puțin următoarelor 
activități: 

 Evaluarea nivelului rentabilității capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din 
sfera serviciului universal ca urmare a obligațiilor legale, în comparație cu valoarea costului mediu ponderat 
al capitalului stabilită de ANCOM; 
 Impactul costului net asupra furnizorului de serviciu universal în funcție de ponderea costului net în 
totalul veniturilor din serviciu universal 

 Pe baza evaluării, Prestatorul va concluziona cu privire la caracterul de sarcină injustă al costului net 
al furnizării serviciului universal în anul 2014.  
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Livrabil: Raport privind evaluarea măsurii în care costul net al furnizării serviciului 
universal în anul 2014 reprezintă o sarcină injustă pentru furnizorul de serviciu universal.  

 
Termenul maxim de livrare: 10 zile calendaristice de la data recepționării tuturor livrabilelor de 

la punctele 3.1), 3.2) și 3.3).  
 

4.2) Evaluarea modalității optime de compensare a costului net al furnizării serviciului 
universal în anul 2014 

 
Dacă în urma evaluării privind caracterul de sarcină injustă rezultă că se impune compensarea 

costului net către CNPR, Prestatorul va evalua modalitatea optimă de compensare a costului net al furnizării 
serviciilor din sfera serviciului universal în anul 2014 prevăzute la art. 15, alin. (1) și (5) din Decizia 
Președintelui ANCOM nr. 541/2013 și anume:  

  resursele financiare provenite din contribuțiile furnizorilor de servicii poștale autorizați conform 
procedurii de autorizare generală pentru furnizarea de servicii din sfera serviciului universal sau de servicii 
care pot fi considerate ca substituibile acestora (art. 15 alin 1 lit a); 

  resursele financiare provenite din contribuțiile utilizatorilor serviciilor poștale, prin intermediul unei 
taxe aplicate serviciilor poștale pe care aceștia le utilizează (art. 15 alin. 1 lit. b); 

 resursele financiare prevăzute la art. 15, alin. (1)lit. a) și b) . 
 în cazul în care sumele care vor fi colectate prin una dintre metodele prevăzute la art. 15 alin. (1), 

în condițiile stabilirii unui cuantum al contribuțiilor rezonabil și care să nu aducă atingere viabilității 
economice a furnizorilor, sunt insuficiente, diferența dintre costul net ce urmează a fi compensat și aceste 
sume se suportă din fonduri publice conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, în limita comunicată de ANCOM Ministerului 
Finanțelor Publice. 

În funcție de rezultatele analizei privind avantajele și dezavantajele rezultate din analiza de la 
punctul 1), precum și orice alte informații relevante provenite din studii, Prestatorul va recomanda ANCOM 
modalitatea optimă de compensare adecvată pieței din România.   

 
Livrabil: Raport privind modalitatea optimă de compensare a costului net al furnizării 

serviciului universal în anul 2014.  

 
Activitatea aferentă pct. 4.2) va fi efectuată de prestator și livrabilul corespunzător va fi plătit de 

achizitor doar în măsura în care concluzia raportului de la pct. 4.1) este că furnizarea serviciului universal 
reprezintă o sarcină injustă pentru CNPR.  

 
Termenul maxim de livrare: 15 zile calendaristice de la data recepției livrabilului de la punctul 

4.1). Raportul va cuprinde cel puțin: 

 evaluarea sumei ce poate fi colectată din resursele financiare provenite din contribuțiile furnizorilor 
de servicii poștale autorizați conform procedurii de autorizare generală pentru furnizarea de servicii din 
sfera serviciului universal sau de servicii care pot fi considerate ca substituibile acestora și/sau din resursele 
financiare provenite din contribuțiile utilizatorilor serviciilor poștale, prin intermediul unei taxe aplicate 
serviciilor poștale pe care aceștia le utilizează, astfel încât să fie identificată contribuția pe fiecare categorie 
în parte; 

 în cazul în care sumele care vor putea fi colectate prin una dintre metodele de mai sus, în condițiile 
stabilirii unui cuantum al contribuțiilor rezonabil și care să nu aducă atingere viabilității economice a 
furnizorilor, sunt insuficiente, evaluarea sumei ce urmează a fi suportată din fonduri publice conform 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 187/2013, în limita comunicată de ANCOM Ministerului Finanțelor Publice. 
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LOT 2: Actualizarea valorii costului mediu ponderat al capitalului, identificarea și 

stabilirea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul și dezvoltarea unui 
model de calculație a costurilor rețelei și serviciilor furnizate de către furnizorul de serviciu 
universal desemnat 

 
Aceste activități vor fi efectuate indiferent dacă CNPR transmite sau nu cererea de compensare a 

costului net al furnizării serviciului universal către ANCOM și vor fi plătite de achizitor după recepționarea 

livrabilelor corespunzătoare acestor activități, astfel cum sunt acestea prevăzute la pct. 1, la pct. 2.1 și 

respectiv la pct. 2.2. 

 

 
1) Determinarea costului mediu ponderat al capitalului 

 

Prestatorul va aplica metodologia de calcul a ratei de recuperare a capitalului investit stabilită de 
către ANCOM prin Decizia președintelui ANCOM nr. 1159/2013 privind condițiile de întocmire și auditare a 
situațiilor financiare separate de către Compania Națională Poșta Română S.A.. Astfel, conform prevederilor 
art. 5 lit. e) din Decizie, valoarea costului mediu ponderat al capitalului (CMPC) va fi determinată utilizând 
formula: 

 
CMPC înainte de impozitare = Kd x G + Ke x (1–G)/(1-t), unde: 
 
Ke = costul capitalului propriu 
G = gradul de îndatorare 
t = rata impozitului pe profit 
Kd = costul îndatorării 
 
Valoarea CMPC va fi calculată inițial în termeni nominali având ca monedă de referință Euro (întrucât 

majoritatea parametrilor utilizați în calcul nu sunt disponibili pentru Leu), și va aplica apoi diferențialul de 
inflație pe termen lung Leu-Euro pentru a determina CMPC pentru Lei. 

 
Prestatorul va detalia în cadrul ofertei tehnice metodele de calcul și sursele de date ce vor fi utilizate 

pentru determinarea fiecărui parametru din formula de calcul a CMPC, ținând cont de aspectele prezentate 
în continuare. 

 
În cadrul formulei, va fi evaluat un nivel optim al gradului de îndatorare (parametrul G), pe baza unui 

benchmark al valorilor de piață ale acestui parametru înregistrate de către furnizorii similari de servicii 
poștale.  

 
Prestatorul va utiliza pentru determinarea costului capitalului propriu (Ke) metoda CAPM (Capital 

Asset Pricing Model), utilizând formula: 
 
Ke = Rf + β * (Rm-Rf), unde: 
 
Rf = rata dobânzii fără risc 
β = coeficientul beta aferent capitalurilor proprii 
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Rm = rentabilitatea pieței financiare 
Rm-Rf = prima de risc a pieței de capital 
  
Pentru determinarea costului îndatorării (Kd) prestatorul va utiliza formula:  
 
Kd = Rf + DM, unde: 
Rf = rata dobânzii fără risc 
DM = prima de risc asociată capitalului împrumutat 
 
Rata dobânzii fără risc va fi estimată pe baza unei metode adecvate care să asigure un grad ridicat 

de acuratețe. Astfel, prestatorul va lua în calcul ca primă opțiune pentru determinarea ratei dobânzii fără 
risc obligațiunile pe termen lung emise de către statul român în euro, având în vedere randamentele 
înregistrate într-o perioadă de câteva luni, astfel fiind eliminate efectele fluctuațiilor care pot fi înregistrate 
pe termen scurt. În cazul în care se constată că obligațiunile emise de către statul român nu sunt lichide și 
randamentele sunt distorsionate de imperfecțiunile pieței, va fi de preferat să se determine o rată a 
dobânzii fără risc pe baza unui benchmark care să includă obligațiuni emise de alte state, cotate AAA și 
emise în euro, la care să se aplice o primă aferentă riscului de țară. 

Pentru a asigura o perspectivă pe termen lung, obligațiunile care vor fi luate în calcul vor avea o 
perioadă de maturitate de 10 ani sau, dacă acestea nu vor fi disponibile, o altă perioadă de maturitate pe 
termen lung, dar nu mai puțin de 5 ani. 

 
Valoarea factorului beta va fi determinată pe baza benchmark-ului cu companii similare, iar ajustările 

pentru determinarea coeficientului beta aferent capitalurilor proprii vor fi realizate pe baza formulei Harris & 
Pringle. 

 
Pentru estimarea primei de risc a pieței de capital va fi utilizată o metodă adecvată propusă de către 

prestator, ce va fi justificată pe baza analizei concrete efectuate având la bază date relevante disponibile. 
Oferta tehnică va cuprinde descrierea detaliată a abordării pe care prestatorul o va avea în vedere pentru 
determinarea primei de risc. 

Prima de risc asociată capitalului împrumutat poate fi determinată ca diferență între randamentul 

mediu al obligațiunilor în EURO pentru companii cu același rating ca al companiei vizate și rata dobânzii 

fără risc.  
 
În cadrul ofertei tehnice, Prestatorul va prezenta și va justifica sursele de date ce vor fi utilizate în 

cadrul modelului de calcul al CMPC și se va asigura că datele utilizate sunt actualizate și reflectă situația și 
condițiile de piață în care operează CNPR. 

 
Livrabil: În urma desfășurării acestei activități, prestatorul va întocmi un raport privind calculul 

costului mediu ponderat al capitalului însoțit de modelul de calcul al costului mediu ponderat al 

capitalului.  

 

Termenul maxim de livrare:  
Serviciile aferente acestui livrabil pot începe să fie prestate de la data solicitării ANCOM independent 

de celelalte activități prevăzute pentru desfășurarea contractului, iar livrabilul trebuie transmis achizitorului 
cel târziu la expirarea a 30 de zile calendaristice de la data solicitării ANCOM. Solicitarea ANCOM pentru 
prestarea serviciilor va fi transmisă în perioada 01 noiembrie 2015 – 31 decembrie 2015. În situația în care 
ANCOM nu transmite solicitarea până la data de 31 decembrie 2015 contractul încetează să producă efecte, 
fără plata de daune interese sau penalități în sarcina vreuneia dintre părți.  
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ANCOM are dreptul de a transmite solicitarea de începere a serviciilor și anterior datei de 01 
noiembrie 2015. În această situație, dacă Prestatorul își exprimă acordul, termenul de prestare a serviciilor 
curge de la data transmiterii acestei solicitări. Dacă Prestatorul nu își exprimă acordul, termenul de prestare 
a serviciilor curge de la data de 01 noiembrie 2015.  

 
2) Identificarea și stabilirea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul la 
rețeaua poștală publică a CNPR, precum și dezvoltarea unui model de calculație a costurilor 
rețelei și serviciilor furnizate de către CNPR 
 
2.1) Identificarea situațiilor în care este necesară stabilirea condițiilor de acces la rețeaua 

poștală publică a CNPR, în vederea promovării eficienței economice și a concurenței efective 

pe piața serviciilor poștale, precum și în vederea maximizării beneficiilor utilizatorilor. 

 

În acest scop prestatorul va realiza un studiu care să evidențieze condițiile în care ar fi necesară 

stabilirea și impunerea de către ANCOM a unor condiții transparente, obiective și nediscriminatorii de acces 

la rețea și la elementele de infrastructură a rețelei poștale publice. Pentru realizarea studiului prestatorul va 

avea în vedere modul în care impunerea acestei obligații se întrepătrunde cu existența unor obligații 

similare (de exemplu criteriile și condițiile pentru stabilirea tarifelor speciale). 

De asemenea, prestatorul va evalua și va stabili care sunt informațiile pe care trebuie să le 

transmită furnizorii alternativi de servicii poștale în vederea fundamentării solicitărilor de acordare a 

accesului la rețeaua sau serviciile furnizate de către CNPR. 

 

Verificarea robusteții propunerilor privind condițiile în care este necesară impunerea obligației de 

acces la rețeaua publică poștală se va realiza printr-un proces de consultare publică ce va avea loc într-o 

perioadă de 20 de zile (Consultare publică 1). ANCOM anticipează că această consultare publică va reliefa 

majoritatea comentariilor pertinente ale părților interesate. Prestatorul va încorpora comentariile pertinente 

și va revizui, după caz, studiul privind identificarea condițiilor în care este necesară impunerea obligației de 

acces la rețeaua publică poștală. 

 

Livrabile:  

 

2.1.a) Studiu privind identificarea condițiilor în care este necesară impunerea obligației de acces la 

rețeaua poștală publică – versiune pentru consultarea publică 1; 

2.1.b) Versiune revizuită a studiului privind identificarea condițiilor în care este necesară impunerea 

obligației de acces la rețeaua poștală publică.  

 

Termenul maxim de livrare: Serviciile aferente livrabilului 2.1.a) pot începe să fie prestate de la 

data solicitării ANCOM independent de celelalte activități prevăzute pentru desfășurarea contractului, iar 

livrabilul trebuie transmis achizitorului cel târziu la expirarea a 100 zile de la data solicitării ANCOM.  

Solicitarea ANCOM pentru prestarea serviciilor va fi transmisă în perioada 01 noiembrie 2015 – 31 
decembrie 2015. În situația în care ANCOM nu transmite solicitarea până la data de 31 decembrie 2015 
contractul încetează să producă efecte, fără plata de daune interese sau penalități în sarcina vreuneia 
dintre părți.  

ANCOM are dreptul de a transmite solicitarea de începere a serviciilor și anterior datei de 01 
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noiembrie 2015. În această situație, dacă Prestatorul își exprimă acordul, termenul de prestare a serviciilor 
curge de la data transmiterii acestei solicitări. Dacă Prestatorul nu își exprimă acordul, termenul de prestare 
a serviciilor curge de la data de 01 noiembrie 2015.  

Pentru livrabilul 2.1.b) termenul de livrare este de 20 zile de la data la care ANCOM va transmite 

Prestatorului toate observațiile primite în cadrul consultării publice 1. Raportul va include și răspunsul 

Prestatorului la propunerile transmise în cadrul perioadei de consultare publică. 

 

2.2) Stabilirea condițiilor tehnice și economice în care se poate realiza accesul la rețeaua 
poștală publică, elementele de infrastructură, precum și la serviciile furnizate de către CNPR 
  
Prestatorul va propune un set de condiții tehnice și economice pe care furnizorul de serviciu universal ar 
trebui sa le aplice. 
 
2.2.1) În vederea stabilirii condițiilor tehnice de acces la rețeaua poștală publică, Prestatorul va propune o 
metodologie de identificare a punctelor în care este fezabilă acordarea accesului la rețea, precum și care 
sunt condițiile asociate fiecărui nivel de acces și consecințele asupra nivelului costurilor înregistrate de către 
CNPR. Prestatorul va avea în vedere o modalitate de definire a nivelurilor de acces astfel încât să fie 
stimulat accesul doar în condiții de eficiență economică, concurență și pentru maximizarea beneficiilor 
utilizatorilor. 
  

Prestatorul va elabora, de asemenea, un set de condiții economice în care se va realiza accesul la 

rețeaua poștală publică, care să conțină cel puțin următoarele aspecte: 

- elementele rețelei și infrastructurii pentru care se poate acorda accesul la rețeaua CNPR, inclusiv o 
descriere a rețelei poștale;  

- serviciile din sfera serviciului universal pentru care se poate acorda accesul, inclusiv o analiză a 
serviciilor furnizate în prezent de către CNPR și a nivelului de granularitate optim în vederea 
acordării accesului, a furnizării către utilizatorii finali și a stabilirii tarifelor; 

- o metodologie pentru determinarea costurilor serviciilor și rețelei operate de către CNPR care sa 
includă: 
 

o metoda de orientare pe costuri (de exemplu orientare pe costuri simplă sau combinată cu 
price cap), metoda contabilă (de exemplu cost complet alocat (fully distributed costs, FDC) - 
sau metoda costurilor incrementale – LRIC), baza de cost (costuri istorice sau costuri 
curente) care să fie utilizate în determinarea costurilor aferente rețelei și serviciilor din sfera 
serviciului universal. În acest scop, vor fi analizate variantele raționale și vor fi selectate 
opțiunile adecvate pentru furnizarea serviciilor poștale din sfera serviciului universal în 
România; 

o costurile care trebuie avute în vedere pentru determinarea accesului la rețea și la elementele 
de infrastructură precum și la serviciile din sfera serviciului universal;  

 

- evaluarea necesității de a modifica structura și/sau informațiile din cuprinsul situațiilor financiare 
separate elaborate de către CNPR în vederea analizei modalităților optime de acordare a accesului și 
a costurilor aferente; 

- prestatorul se va asigura că eventualii beneficiari ai accesului la rețeaua CNPR pot furniza servicii 
competitive utilizatorilor proprii (test de margin squeeze). 
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2.2.2) Dezvoltarea unui model tehnico-economic de calculație a costurilor rețelei și elementelor de 
infrastructură precum și a serviciilor furnizate de către CNPR 
 
 Modelul va avea în vedere următoarele elemente: 

 dimensionarea unei rețele poștale eficiente necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu 
universal; pentru parametrii de calitate vor fi analizate rezultatele măsurătorilor de flux real, programelor 
de audit de flux real şi măsurătorilor de calitate ale auditorilor independenți. Dacă se constată 
neîndeplinirea, de către CNPR, a condițiilor de calitate impuse, prestatorul va realiza dimensionarea rețelei 
la parametrii reali de calitate, iar nu în condițiile impuse de ANCOM;  

 nivelul la care rețeaua poștală a CNPR a fost menținută pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu 
universal (precum acoperire națională, calitatea serviciilor); 

 calibrarea rețelei poștale ipotetic eficiente; pentru asigurarea acurateței modelului de cost, este 
necesară calibrarea modelului ipotetic eficient cu datele CNPR. În acest sens, prestatorul va realiza 
validarea ipotezelor privind numărul de puncte de acces deservite și nedeservite de personal, parametrii de 
calitate utilizate în modelul teoretic cu informaţii tehnice și operaționale ale CNPR.  

 activitatea de colectare și modalitățile de realizare a acesteia (la ghișeu, de la cutiile poștale etc.) cu 
evidențierea constrângerilor operaționale și propuneri pentru corectarea ineficiențelor proprii CNPR (dacă 
este cazul) și a modului în care acestea sunt reflectate în costuri; 

 activitatea de sortare, cu delimitarea gradului de sortare realizat la fiecare punct din circuitul poștal 
și a impactului în timpul aferent prelucrării trimiterilor poștale și serviciilor ne-poștale și a costurilor 
corespunzătoare și a corespondenței cu celelalte activități principale ale CNPR; 

 structura rețelei de transport operate de către CNPR în vederea realizării activităților de transport și 
distribuire, cu evidențierea categoriilor de costuri aferente în funcție de natura acestora (cheltuieli cu 
personalul, cheltuieli cu combustibilul etc.), de aria geografică deservită (curse poștale locale, intra-
regionale, inter-regionale etc.) și de alte categorii relevante; 

 structura rețelei de distribuire cu evidențierea modalităților de distribuire (auto sau alte mijloace de 
transport), a modului în care se poate determina timpul necesar livrării trimiterilor poștale și ne-poștale și 
frecvenței necesare fiecărui serviciu precum și a secvențelor omogene din punct de vedere operațional și al 
costurilor (de exemplu traseul fix al factorului poștal, indiferent de numărul de trimiteri, față de operațiunile 
necesare pentru fiecare trimitere). 
 

Prestatorul va evidenția delimitările între activitățile de colectare, sortare, transport și distribuire la 

fiecare nivel al acestora.  

De asemenea, Prestatorul va evidenția nivelul costurilor fixe și variabile, directe și indirecte pentru 

fiecare dintre activitățile principale (colectare, sortare, transport și livrare) și va urmări păstrarea costurilor 

comune la cel mai scăzut nivel posibil, prin alocări directe sau indirecte asupra elementelor de cost a 

fiecărui tip de cheltuială. 

Prestatorul va evalua corectitudinea informațiilor transmise de către CNPR, fie prin verificări 

încrucișate, fie apelând la un benchmark. 

Modelul de cost va identifica inductorii de cost la cel mai mic nivel de detaliu posibil pentru fiecare 

dintre activitățile și serviciile CNPR. 

Modelul elaborat de către prestator se va baza pe principiul eficienței economice, cu evidențierea 

constrângerilor operaționale și a ineficiențelor proprii CNPR, ținând cont în același timp de realitățile 

mediului de operare a rețelei poștale și de furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal de către 

CNPR. 
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Prestatorul se va asigura că structura modelului permite realizarea unor analize de senzitivitate, 

pentru a testa variabilitatea modelului și pentru a obține scenarii alternative, și va efectua această analiză 

de senzitivitate cel puțin pentru cererea de servicii poștale. 

Modelul de cost va fi însoțit de o documentație, ce va detalia principiile de modelare, structura 

modelului, sursele de date și modalitățile în care acestea au fost utilizate în cadrul modelului, validările 

parametrilor de intrare / de calcul (prin verificări încrucișate, date de tip benchmark, etc.) inclusiv judecăţi 

profesionale efectuate, cu impact material asupra rezultatelor, precum și orice alte informaţii necesare în 

vederea asigurării posibilităţii de înţelegere şi evaluare a modelelor de calculaţie a costurilor. 

 
Verificarea robusteții condițiilor tehnice și economice în care se poate realiza accesul la rețeaua 

poștală publică, elementele de infrastructură, precum și la serviciile furnizate de către CNPR se va realiza 
printr-un proces de consultare publică ce va avea loc într-o perioadă de 30 de zile (Consultare publică 2). 
ANCOM anticipează că această consultare publică va reliefa majoritatea comentariilor pertinente ale părților 
interesate. Prestatorul va încorpora comentariile pertinente și va revizui, după caz, condițiile tehnice și 
economice în care se poate realiza accesul la rețeaua poștală publică, elementele de infrastructură, precum 
și la serviciile furnizate de către CNPR. 

 
Livrabile: 
 
2.2.1.a) Metodologie de identificare a punctelor în care este fezabilă acordarea accesului la rețea și 

condițiile tehnice și economice asociate fiecărui nivel de acces – versiune pentru consultare publică; 

2.2.1.b) Metodologie revizuită de identificare a punctelor în care este fezabilă acordarea accesului la 

rețea și condițiile tehnice și economice asociate fiecărui nivel de acces;  

2.2.2.a) Model tehnico-economic de calculație a costurilor rețelei și elementelor de infrastructură 

precum și a serviciilor furnizate de către CNPR, însoțit de documentație – versiune pentru consultare 

publică;  

2.2.2.b) Model tehnico-economic revizuit de calculație a costurilor rețelei și elementelor de 

infrastructură precum și a serviciilor furnizate de către CNPR, însoțit de documentație. 

 

Termenul maxim de livrare: 
 
Serviciile aferente livrabilelor 2.2.1.a) și 2.2.2.a) pot începe să fie prestate de la data solicitării 

ANCOM, independent de celelalte activități prevăzute pentru desfășurarea contractului, iar livrabilele 
trebuie transmise achizitorului cel târziu la expirarea a 240 zile de la data recepției livrabilului de la punctul 
1). Sunt aplicabile în mod corespunzător mențiunile aferente livrabilului de la pct. 1 referitoare la începerea 
prestării serviciilor. 

 
Pentru livrabilele 2.2.1.b) și 2.2.2.b) termenul de livrare este de 30 zile de la data la care ANCOM va 

transmite Prestatorului toate observațiile primite în cadrul consultării publice 2. Raportul va include și 
răspunsul Prestatorului la propunerile transmise în cadrul perioadei de consultare publică. 

 
 

Elaborarea rapoartelor: 
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Prestatorul va depune spre aprobarea ANCOM toate rapoartele, în format electronic editabil și pe 
suport fizic.   
  
Rapoartele vor conține: 

 o descriere detaliată a principiilor și ipotezelor utilizate, cu justificarea aprecierilor calitative și 
opțiunilor utilizate; 

 fundamentarea datelor de intrare utilizate în calculele realizate în mod direct de către prestator în 
calculațiile furnizate. 

 
 
 

IV.  Cerințe specifice privind elaborarea propunerii tehnice:  
 

Oferta tehnică va include, pe lângă elementele obligatorii pentru calificare, următoarele aspecte 
specifice: 

 
LOTUL 1 
  

1) O descriere a modului în care va fi abordat procesul de identificare a punctelor de acces păstrate în 
funcțiune în 2014 din rațiuni comerciale, dar care înregistrează pierderi.  

 

2) În ceea ce privește beneficiile intangibile, oferta tehnică va conține cel puțin beneficiile enumerate 
la punctul 3.3) Lot 1 de mai sus și o descriere a cel puțin unui tip de beneficii intangibile din cele 
enumerate la punctul 3.3) Lot 1 care va fi evaluat pentru a fi inclus în calculul costului net al serviciului 
universal. Dacă prestatorul propune evaluarea unor beneficii intangibile suplimentare față de cele 
enumerate la punctul 3.3) lot 1 este necesară descrierea fiecărui tip de beneficiu suplimentar, însoțită de 
metode de evaluare/cuantificare a fiecărui tip de beneficii intangibile propuse suplimentar pentru a fi 
recunoscute în calculul costului net. Beneficiile intangibile propuse suplimentar reprezintă factori de 
evaluare în cadrul criteriului oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic și vor fi punctate 
corespunzător în măsura în care în cuprinsul propunerii tehnice aceste beneficii suplimentare sunt descrise 
și însoțite de metodele indicate mai sus.  
Numărul beneficiilor intangibile propuse suplimentar trebuie menționat de ofertanți într-un document 
distinct conform modelului Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini. Numărul beneficiilor precizat în acest 
document va fi citit în ședința de deschidere a ofertelor și va fi menționat în procesul verbal de deschidere 
al ofertelor. 

 
3) O declarație pe proprie răspundere conform modelului Anexa nr. 11A din secțiunea 4 

formulare prin care ofertantul garantează că nu se află în situația unui conflict de interese, și se obligă să 
împiedice apariția unei astfel de situații și să informeze de îndată achizitorul despre orice situație care 
generează sau care ar putea genera un asemenea conflict. 

Conflictul de interese reprezintă orice situație care influențează capacitatea ofertantului de a furniza o 
opinie profesională obiectivă și imparțială sau care îl împiedică în orice moment pe ofertant să acorde 
prioritate intereselor ANCOM, legată de posibile contracte viitoare sau de conflicte cu alte angajamente, 
trecute sau prezente, ale ofertantului. 

 

LOTUL 2 
 

 
1) În ceea ce privește calibrarea modelului de cost, oferta tehnică va conține propunerea de calibrare 

a modelului ipotetic eficient cu datele CNPR conform solicitării de la punctul 2.2.2) Lot 2 de mai sus, 



AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII (ANCOM) 

Documentaţia de atribuire în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă” pentru atribuirea contractelor având ca obiect 
prestarea de consultanţă pentru verificarea situaţiei privind costurile, veniturile şi capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din 
sfera serviciului universal, ce stau la baza cererii de compensare a costului net al furnizării serviciului universal aferent anului 2014, 
şi servicii de consultanţă suport pentru decizia de compensare a costului net (suma şi modalităţile de compensare), precum și 

servicii de consultanță pentru actualizarea valorii costului mediu ponderat al capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor tehnice 
și economice în care se realizează accesul, și pentru dezvoltarea unui model de calculație a costurilor rețelei și serviciilor oferite de 
către furnizorul de serviciu universal desemnat (cod CPV: 71621000-7) 

 

SECŢIUNEA  4: FORMULARE 

 
 

35/86 

respectiv validarea ipotezelor privind numărul de puncte de acces deservite și nedeservite de personal, 
parametrii de calitate utilizate în modelul teoretic cu informații tehnice și operaționale ale CNPR. Dacă 
prestatorul propune realizarea calibrării modelului de cost utilizând un număr suplimentar de criterii de 
calibrare față de cele minime menționate mai sus, este necesară descrierea fiecărui criteriu de calibrare 
propus suplimentar, modul de abordare a procesului de calibrare, sursele de date precum și indicarea 
rolului fiecărui criteriu în procesul de calibrare. 

Criteriile de calibrare propuse suplimentar reprezintă factori de evaluare în cadrul criteriului oferta 

cea mai avantajoasă din punct de vedere economic și vor fi punctate corespunzător în măsura în care în 

cuprinsul propunerii tehnice aceste criterii suplimentare sunt descrise detaliat și însoțite de toate detaliile 

indicate mai sus. 
Numărul criteriilor de calibrare propuse suplimentar trebuie menționat de ofertanți într-un 

document distinct conform modelului Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini. Numărul criteriilor de 
calibrare precizat în acest document va fi citit în ședința de deschidere a ofertelor și va fi menționat în 
procesul verbal de deschidere al ofertelor 

 

2) În ceea ce privește analiza de senzitivitate a modelului de cost, oferta tehnică va conține modul de 

abordare al acestei analize pentru parametrul solicitat la punctul 2.2.2) Lot 2 de mai sus, respectiv cererea 

de servicii poștale. Dacă prestatorul propune realizarea analizei de senzitivitate pentru un număr 

suplimentar de parametri față de cel enunțat la punctul 2.2.2) Lot 2 este necesară descrierea fiecărui 

parametru și abordarea propusă pentru realizarea analizei. Parametrii propuși suplimentar reprezintă factori 

de evaluare în cadrul criteriului oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic și vor fi punctate 

corespunzător în măsura în care în cuprinsul propunerii tehnice acești parametrii suplimentari sunt descriși 

detaliat și însoțiți de toate detaliile indicate mai sus. 
Numărul parametrilor propuși suplimentar trebuie menționat de ofertanți într-un document distinct 

conform modelului Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini. Numărul parametrilor precizat în acest document 
va fi citit în ședința de deschidere a ofertelor și va fi menționat în procesul verbal de deschidere al 
ofertelor. 

 
3) O declarație pe proprie răspundere conform modelului Anexa nr. 11B din secțiunea 4 

formulare prin care ofertantul garantează că nu se află în situația unui conflict de interese, și se obligă să 
împiedice apariția unei astfel de situații și să informeze de îndată achizitorul despre orice situație care 
generează sau care ar putea genera un asemenea conflict. 

Conflictul de interese reprezintă orice situație care influențează capacitatea ofertantului de a furniza 
o opinie profesională obiectivă și imparțială sau care îl împiedică în orice moment pe ofertant să acorde 
prioritate intereselor ANCOM, legată de posibile contracte viitoare sau de conflicte cu alte angajamente, 
trecute sau prezente, ale ofertantului. 

 
 

V. ALTE CERINȚE OBLIGATORII 
 

Prestatorul va conlucra strâns cu personalul ANCOM pe parcursul derulării tuturor activităților proiectului. 
Prestatorul va oferi reprezentanților ANCOM toate explicațiile și documentațiile necesare înțelegerii procesului de 
evaluare și elaborare a livrabilelor, în vederea asigurării posibilității de exploatare și ajustare în viitor a acestora.  

Prestatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor obținute de la CNPR și ANCOM în vederea 
desfășurării proiectului. 

Prestatorul va fi disponibil pentru participarea la întâlniri de lucru la sediul ANCOM, precum și 
teleconferințe, ori de câte ori va fi nevoie pe parcursul desfășurării contractului. ANCOM estimează minim o 
întâlnire aferentă fiecărui livrabil.  
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Dreptul de proprietate asupra livrabilelor ce rezultă din prestarea serviciilor ce fac obiectul Caietului de 
sarcini se transferă de la prestator la ANCOM din momentul semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de 
recepție aferente fiecărui livrabil.  

Livrabilele vor fi predate în formă scrisă, în limba română sau în limba engleză, la sediul ANCOM din 
Mun. București, Str. Delea Nouă, nr. 2, Sector 3 și în format electronic editabil.  

Prestatorul trebuie să asigure respectarea termenelor maxime menționate în prezentul caiet de sarcini 
pentru fiecare livrabil/activitate în parte.  

Perioada estimativă de realizare a tuturor activităților aferente contractului este de 14 luni, 6 (șase) 
luni de la data intrării în vigoare a contractului de servicii pentru LOTUL 1 și respectiv de 12 (douăsprezece) 
luni de la data începerii prestării serviciilor pentru LOTUL 2.  

 
ANCOM va comunica Prestatorului cererea de compensare și documentele însoțitoare transmise de 

CNPR în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora.  
 
În termenul de prestare a serviciilor în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini nu este 

inclusă perioada de analiză a livrabilelor de către ANCOM în vederea recepționării acestora. Perioada de 
analiză pentru fiecare livrabil în parte nu va putea depăși 10 (zece) zile lucrătoare. 

ANCOM va furniza toate informațiile de care dispune, relevante pentru executarea contractului de 
servicii, în termen de cel mult 10 (zece) zile lucrătoare de la solicitarea lor de către prestator (pentru 
încadrarea în termenul maxim de prestare a serviciilor prevăzut mai sus, prestatorul trebuie sa aibă în 
vedere inclusiv perioadele de furnizare a informațiilor de către ANCOM). ANCOM va face toate demersurile 
pentru colectarea cu celeritatea impusă de calendarul proiectului a informațiilor de care nu dispune, 
relevante pentru executarea contractului de servicii, de la CNPR. Pentru a minimiza termenele aferente 
obținerii și transmiterii informațiilor relevante menționate, ofertantul va prezenta în cadrul ofertei tehnice o 
listă a informațiilor și datelor relevante pe care consideră că le va utiliza în realizarea contractului de 
servicii. Dacă pe parcursul derulării proiectului prestatorul va considera utile și alte informații și date, 
acestea vor putea fi furnizate/solicitate ulterior. În situația depășirii de către ANCOM a termenului de 10 
(zece) zile lucrătoare pentru furnizarea informațiilor, perioada cu care se depășește acest termen nu este 
inclusă în termenul de prestare a serviciilor.  

Oferta tehnică va conține angajamentul prestatorului referitor la asumarea responsabilității pentru 
serviciile prestate. În acest sens, prestatorul trebuie să se angajeze că va răspunde la orice solicitare 
formulată în scris de către ANCOM, în sensul lămuririi sau susținerii celor indicate în cuprinsul livrabilelor din 
prezentul Caiet de sarcini, pe o perioadă de cel puțin 6 (șase) luni de la semnarea procesului-verbal de 
recepție a ultimului livrabil. Termenul de răspuns nu poate fi mai mare de 10 (zece) zile lucrătoare de la 
solicitarea ANCOM.  

 
Pentru Lotul 1 nu se acceptă plați parțiale. Se va efectua o singură plată, după prestarea tuturor 

serviciilor aferente acestui lot. Ofertantul trebuie sa prezinte oferta financiara detaliată pe livrabilele: 1, 2, 

3.1, 3.2, 3.3, 4.1 și 4.2. Livrabilele corespunzătoare punctului 1 și 4.2 ale acestui lot vor fi plătite doar dacă 

vor fi furnizate (se vor avea în vedere condițiile exprese corespunzătoare Lotului 1 prevăzute mai sus). 

 

Pentru Lotul 2 se acceptă plăti parțiale. Ofertantul trebuie să prezinte oferta financiară detaliată 
pentru activitățile menționate la pct. 1, pct. 2.1 și respectiv pct.2.2. 

Ofertanții trebuie să aibă în vedere faptul că achizitorul va plăti contravaloarea fiecărei activități 
menționate în propunerea financiară detaliată, dar nu mai mult de 11% din prețul total al ofertei pentru  
serviciile corespunzătoare activității prevăzute la pct. 1 Lot 2 din prezentul caiet de sarcini și respectiv nu 
mai mult de 10% din prețul total al ofertei pentru serviciile corespunzătoare activității prevăzute la pct. 2.1 
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Lot 2 din prezentul caiet de sarcini. După semnarea ultimului proces verbal de recepție care atestă 
prestarea tuturor serviciilor care fac obiectul contractului corespunzător Lotului 2, achizitorul va plăti suma 
rămasă de plată.  

 

În situația rezilierii din culpa prestatorului anterior recepției tuturor livrabilelor care fac obiectul 
contractului corespunzător Lotului 2, Achizitorul nu va plăti diferența rămasă, rezultată între prețurile 
prevăzute în Propunerea financiară – Anexa nr. 3 pentru serviciile aferente activităților recepționate de 
către Achizitor și suma de plată corespunzătoare procentelor prevăzute mai sus pentru activitățile 
respective, dacă această diferență există.  

VI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE  
 Lotul 1 
 

VI.1. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de servicii: „oferta cea mai avantajoasă din 
punct de vedere economic”, menționat la art. 198 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006. 
VI.2. Oferta stabilită ca fiind câștigătoare este oferta care întrunește punctajul cel mai mare rezultat 
din aplicarea sistemului de factori de evaluare stabiliți mai jos. 
 

Nr. 
crt. 

Factori de evaluare 

 

Punctaj  

maxim 

1. Prețul ofertei (în Euro, fără TVA) 65 

2. 

Descrierea beneficiilor intangibile propuse suplimentar față de 
cele minime obligatorii, însoțită de metode de evaluare / 
cuantificare a fiecărui tip de beneficii intangibile care ar putea fi 
recunoscute în calculul costului net  

35 

          TOTAL 100 

 
 
1. Punctajul pentru factorul de evaluare “prețul ofertei” se acordă astfel: 
 a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului 
de evaluare respectiv; 
 b) pentru alt preț decât cel prevăzut la lit. a) punctajul se acordă astfel: 
                                Pn = (prețminim/prețn) x punctaj maxim  
 
Notă: Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile ofertate în Euro, fără 
TVA, pentru prestarea serviciilor conform Secțiunii a 2-a - Caietul de sarcini. 
 

2. Punctajul pentru factorul de evaluare “ Descrierea beneficiilor intangibile propuse 
suplimentar față de cele minime obligatorii, însoțită de metode de evaluare / 
cuantificare a fiecărui tip de beneficii intangibile care ar putea fi recunoscute în 
estimarea costului net” se acordă astfel: pentru fiecare beneficiu intangibil prezentat suplimentar, 
descris și însoțit de metodele de evaluare/cuantificare, față de cele minime obligatorii solicitate prin 
Secțiunea a 2-a - Caietul de sarcini se acordă câte 7 puncte până la maxim 35 puncte.  
 
VI.3. Clasamentul pe baza căruia se stabilește oferta câștigătoare se întocmește în ordinea 
descrescătoare a punctajului.  
  



AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII (ANCOM) 

Documentaţia de atribuire în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă” pentru atribuirea contractelor având ca obiect 
prestarea de consultanţă pentru verificarea situaţiei privind costurile, veniturile şi capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din 
sfera serviciului universal, ce stau la baza cererii de compensare a costului net al furnizării serviciului universal aferent anului 2014, 
şi servicii de consultanţă suport pentru decizia de compensare a costului net (suma şi modalităţile de compensare), precum și 

servicii de consultanță pentru actualizarea valorii costului mediu ponderat al capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor tehnice 
și economice în care se realizează accesul, și pentru dezvoltarea unui model de calculație a costurilor rețelei și serviciilor oferite de 
către furnizorul de serviciu universal desemnat (cod CPV: 71621000-7) 

 

SECŢIUNEA  4: FORMULARE 

 
 

38/86 

VI.4. În situația în care, ca urmare a aplicării algoritmului de calcul prevăzut mai sus, punctajul 
rezultat al ofertelor (clasate pe primul loc) este egal, autoritatea contractantă va atribui contractul de 
servicii ofertantului a cărui propunere financiară are prețul cel mai scăzut.  
 
VI.5. În situația în care, ca urmare a aplicării algoritmului de calcul prevăzut mai sus, punctajul 
rezultat al ofertelor (clasate pe primul loc) este egal, iar prețurile ofertate sunt, de asemenea, egale, 
autoritatea contractantă va solicita ofertanților respectivi să depună o nouă propunere financiară în 
plic închis, caz în care contractul de servicii va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere 
financiară are prețul cel mai scăzut.                               
 

 
Lotul 2 

 
 

VI.1. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de servicii: „oferta cea mai avantajoasă din 
punct de vedere economic”, menționat la art. 198 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006. 
VI.2. Oferta stabilită ca fiind câștigătoare este oferta care întrunește punctajul cel mai mare rezultat 
din aplicarea sistemului de factori de evaluare stabiliți mai jos. 
 

Nr. 
crt. 

Factori de evaluare 

 

Punctaj  

maxim 

1. Prețul ofertei (în Euro, fără TVA) 65 

2 
Identificarea unui număr suplimentar de criterii de calibrare a 
modelului de cost ipotetic eficient față de cele solicitate în caietul 
de sarcini 

20 

3. 
Efectuarea analizei de senzitivitate a modelului de cost la un 
număr suplimentar de parametri față de cei solicitați în caietul de 
sarcini 

15 

          TOTAL 100 

 
 
1. Punctajul pentru factorul de evaluare “prețul ofertei” se acordă astfel: 
 a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului 
de evaluare respectiv; 
 b) pentru alt preț decât cel prevăzut la lit. a) punctajul se acordă astfel: 
                                Pn = (prețminim/prețn) x punctaj maxim  
 
Notă: Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile ofertate în Euro, fără 
TVA, pentru prestarea serviciilor conform Secțiunii a 2-a - Caietul de sarcini. 
 

2. Punctajul pentru factorul de evaluare “ Identificarea unui număr suplimentar de criterii de 
calibrare a modelului de cost ipotetic eficient față de cele solicitate în caietul de sarcini” 
se acordă astfel: pentru fiecare criteriu de calibrare suplimentar, descris detaliat, însoțit de sursele 
de date cu descrierea modului de abordare a procesului de calibrare și indicarea rolului fiecărui 
criteriu în procesul de calibrare, față de cele minime obligatorii solicitate prin Secțiunea a 2-a - 
Caietul de sarcini se acordă câte 4 puncte până la maxim 20 de puncte. 
 
3. Punctajul pentru factorul de evaluare “ Efectuarea analizei de senzitivitate a modelului de 
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cost la un număr suplimentar de parametri față de cei solicitați în caietul de sarcini” se 
acordă astfel: pentru fiecare parametru suplimentar, descris detaliat și însoțit de descrierea modului 
de abordare al analizei față de cele minime obligatorii solicitate prin Secțiunea a 2-a - Caietul de 
sarcini se acordă câte 5 puncte până la maxim 15 de puncte. 
 
VI.3. Clasamentul pe baza căruia se stabilește oferta câștigătoare se întocmește în ordinea 
descrescătoare a punctajului.  
  
VI.4. În situația în care, ca urmare a aplicării algoritmului de calcul prevăzut mai sus, punctajul 
rezultat al ofertelor (clasate pe primul loc) este egal, autoritatea contractantă va atribui contractul de 
servicii ofertantului a cărui propunere financiară are prețul cel mai scăzut.  
 
VI.5. În situația în care, ca urmare a aplicării algoritmului de calcul prevăzut mai sus, punctajul 
rezultat al ofertelor (clasate pe primul loc) este egal, iar prețurile ofertate sunt, de asemenea, egale, 
autoritatea contractantă va solicita ofertanților respectivi să depună o nouă propunere financiară în 
plic închis, caz în care contractul de servicii va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere 
financiară are prețul cel mai scăzut.                               
 

 
 



AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII (ANCOM) 

Documentaţia de atribuire în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă” pentru atribuirea contractelor având ca obiect 
prestarea de consultanţă pentru verificarea situaţiei privind costurile, veniturile şi capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din 
sfera serviciului universal, ce stau la baza cererii de compensare a costului net al furnizării serviciului universal aferent anului 2014, 
şi servicii de consultanţă suport pentru decizia de compensare a costului net (suma şi modalităţile de compensare), precum și 

servicii de consultanță pentru actualizarea valorii costului mediu ponderat al capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor tehnice 
și economice în care se realizează accesul, și pentru dezvoltarea unui model de calculație a costurilor rețelei și serviciilor oferite de 
către furnizorul de serviciu universal desemnat (cod CPV: 71621000-7) 

 

SECŢIUNEA  4: FORMULARE 

 
 

40/86 

 

Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini 
 
 
 
Factori de evaluare din propunerea tehnică 
 
 
Lotul 1 
 
 

Nr. 
crt. 

Factori de evaluare din propunerea tehnică Precizări ofertant 

1.  Descrierea beneficiilor intangibile propuse 
suplimentar față de cele minime obligatorii, 
însoțită de metode de evaluare / cuantificare a 
fiecărui tip de beneficii intangibile care ar putea fi 
recunoscute în estimarea costului net 

Număr beneficii intangibile 

propuse suplimentar 

 
Lotul 2 

 

Nr. 
crt. 

Factori de evaluare din propunerea tehnică Precizări ofertant 

1 
Identificarea unui număr suplimentar de criterii 
de calibrare a modelului de cost ipotetic eficient 
față de cele solicitate în caietul de sarcini 

Număr de criterii de calibrare 
propuse suplimentar 

2. 
Efectuarea analizei de senzitivitate a modelului de 
cost la un număr suplimentar de parametri față de 
cei solicitați în caietul de sarcini 

Număr parametri propuși 

suplimentar: 
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SECŢIUNEA 3:  CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII – pentru Lotul nr. 1 
 

        Sunt considerate clauze contractuale obligatorii pentru Lotul nr. 1: 
 

- preţul contractului va fi preţul total ofertat în Euro, preţ care include toate costurile Prestatorului, directe 
şi indirecte, legate de încheierea şi executarea Contractului şi care va rămâne neschimbat şi nu poate fi 
modificat pe toatǎ perioada derulării Contractului; 

 
- preţul care va fi efectiv plătit de Achizitor va fi determinat în funcţie de livrabilele efectiv realizate de 
Prestator şi predate Achizitorului în condiţiile prevăzute în Caietul de sarcini  şi Propunerea tehnică. 
 
- factura va fi transmisă la sediul central al achizitorului din Bucureşti, str. Delea Nouă nr. 2, sector 3; 
 
- plata serviciilor se va efectua în lei, prin ordin de plată, în contul de trezorerie al Prestatorului, la cursul 
comunicat de BNR şi valabil pentru data emiterii facturii.(dacă prestatorul este rezident în România) 
În cazul în care prestatorul nu este rezident în România, plata se va efectua prin dispoziţie de plată 
externă, în Euro, cu reţinerea, dacă este cazul, a oricăror sume reprezentând impozite şi taxe datorate 
conform legislaţiei fiscale în vigoare în România. Cota de impozit va fi cea reglementată de legislaţia fiscală 
în vigoare în România.  
  
- nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăţi parţiale pentru livrabilele care fac obiectul lotului 1; 
  
- în situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei ultimului livrabil, plata se va efectua în 
termen de maxim 30 de zile de la data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie aferent 
livrabilului respectiv şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata 
facturilor în perioada 24-31 a lunii. 
 
- în situaţia în care factura este primită după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal aferent ultimului 
livrabil care face obiectul lotului 1, Achizitorul are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile 
de la data primirii facturii şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind 
plata facturilor în perioada 24-31 a lunii.  
 
- plata se consideră efectuată la data debitării contului Achizitorului. 
 
- la momentul semnării fără obiecţiuni a procesului - verbal de recepţie a fiecărui livrabil are loc, în mod 
automat şi fără îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile, transferul exclusiv al dreptului de proprietate, 
inclusiv toate drepturile patrimoniale de autor asupra livrabilelor rezultate din prestarea serviciilor ce fac 
obiectul acestui Contract. În acest sens, Achizitorul are dreptul exclusiv şi nelimitat de a utiliza, difuza 
şi/sau multiplica şi/sau exploata livrabilele şi datele cuprinse în acestea, după cum consideră cuvenit, în 
conformitate cu nevoile sale. Pentru evitarea oricărui dubiu, se convine faptul că cesiunea drepturilor 
patrimoniale de autor are caracter exclusiv, nu este limitată teritorial, este realizată pe o durata 
nedeterminată şi nelimitată, este definitivă şi integrală. Preţul cesiunii este inclus în preţul total al 
Contractului. 
 
- certificarea de către Achizitor a faptului că serviciile prestate corespund specificaţiilor prevăzute în Caietul 
de sarcini - Anexa nr. 1 şi în Propunerea tehnică - Anexa nr. 2 la prezentul Contract iar livrabilele au fost 
întocmite cu respectarea condiţiilor prevăzute în aceste documente se face prin semnarea fără obiecţiuni de 
către reprezentanţii autorizaţi ai Achizitorului a proceselor–verbale de recepţie aferente livrabilelor; 
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- Prestatorul declară şi garantează că are deplina competenţă de a semna prezentul Contract şi de a 
executa obligaţiile ce îi revin din prezentul Contract, în considerarea specificului obligaţiilor asumate, în 
conformitate cu prevederile legale în materie şi cu respectarea condiţiilor prevăzute în Caietul de sarcini şi 
Propunerea tehnică. 
 
- serviciile aferente activităţilor prevăzute pentrul lotul 1 din Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 vor fi prestate 
de către Prestator doar în măsura în care CNPR solicită compensarea costului net al furnizării serviciului 
universal.  
 
- Prestatorul este obligat să presteze serviciile aferente activităţii de la pct. 1 pentru lotul 1 din Caietul de 
sarcini – Anexa nr. 1 numai în măsura în care Contractul intră în vigoare cel târziu la data de 25.08.2015; 
 
- indiferent de data intrării în vigoare a Contractului, serviciile aferente activității de la pct. 1 pentru lotul 1 
din Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 vor fi plătite de Achizitor, doar în măsura în care livrabilul respectiv va fi 
recepționat de Achizitor până la data de 09.09.2015; 
 
- serviciile aferente activităţii de la pct. 4.2 pentru lotul 1 din Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 vor fi prestate 
de către Prestator, doar în măsura în care concluziile livrabilului de la pct. 4.1 sunt în sensul că furnizarea 
serviciului universal reprezintă o sarcină injustă pentru CNPR.  
 
- termenele de prestare a serviciilor se consideră respectate în măsura în care procesele-verbale de 
recepţie aferente livrabilelor sunt semnate fără obiecţiuni până la expirarea acestor termene.  
Pentru încadrarea în termenele de prestare a serviciilor prevăzute mai sus, Prestatorul trebuie să aibă în 
vedere inclusiv perioadele necesare pentru furnizarea informaţiilor necesare de către Achizitor prevăzute în 
Caietul de sarcini. În termenele de prestare a serviciilor nu este inclusă perioada de analiză a livrabilelor de 
către Achizitor, prevăzută în Caietul de sarcini. 
 
- Prestatorul garantează că nu se află în situaţia unui conflict de interese şi se obligă să împiedice apariţia 
unei astfel de situaţii şi să informeze de îndată Achizitorul despre orice situaţie care generează sau care ar 
putea genera un asemenea conflict. 
În sensul celor prevăzute mai sus, Prestatorul garantează că nu a prestat, nu prestează şi nu va presta pe 
întreaga perioadă de derulare a prezentului Contract servicii de consultanţă privind asistenţa acordată 
CNPR pentru întocmirea situaţiilor financiare separate pentru anul 2014 sau auditarea situaţiilor financiare 
separate pentru anul 2014 întocmite de CNPR şi nici servicii de consultanţă privind asistenţa acordată în 
realizarea calculului costului net al furnizării serviciului universal an CNPR pentru anul 2014. 

- cuantumul penalităţilor de întârziere este de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere din preţul total al 
contractului, fără TVA, pentru prestator şi respectiv din suma rămasă neachitată, fără TVA, pentru 
achizitor;  

- Prestatorul se angajează că, după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie aferent 
ultimului livrabil, pe o perioadă de cel puţin 6 (şase) luni de la data respectivă, va răspunde, cu titlu gratuit, 
la orice solicitare formulată în scris de către Achizitor, în sensul lămuririi sau susţinerii celor indicate în 
cuprinsul livrabilelor . Termenul de răspuns nu poate fi mai mare de 10 (zece) zile lucrătoare de la 
solicitarea Achizitorului.    
 
- orice litigiu decurgând din sau în legatură cu acest Contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori 
desfiinţarea lui, se va soluţiona de instantele competente din Bucuresti, România. 
 
- la încheierea contractului se va avea în vedere modelul de contract prevăzut mai jos. În situaţia în 
care ofertanţii nu au obiecţiuni/propuneri de modificare faţă de modelul de contract prevăzut în mai jos, 
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vor prezenta, în original, o declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale pentru lotul 1, în 
conformitate cu formularul din Anexa nr. 16 din Secţiunea 4: Formulare. Eventualele obiecţiuni/propuneri 
cu privire la clauzele prevăzute în modelul de contract pentru lotul 1 (altele decât cele obligatorii 
menţionate mai sus), trebuie să fie precizate în cuprinsul ofertei formulate, acestea urmând a fi analizate 
de Comisia de evaluare a ofertelor. Ofertele care conţin propuneri de modificare a clauzelor contractuale 
care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă vor fi considerate neconforme, în 
conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 925/2006. 

 
 
 

MODEL CONTRACT DE SERVICII – pentru Lotul 1 
 

 
Cap. 1. PĂRŢI CONTRACTANTE: 
Între, 
Achizitor, 
AUTORITATEA NAŢIONALĂ pentru ADMINISTRARE şi REGLEMENTARE în COMUNICAŢII 
(ANCOM), cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, nr. 2, Sector 3, Telefon: 0372.845.400, Fax: 
0372.845.402, Cod de identificare fiscală: 14751237 (cod de înregistrare fiscală în scop de TVA 
RO27855892 pentru contractele externe), Cont bancar nr.: RO03TREZ7005025XXX000274, deschis la 
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Mun. Bucureşti, reprezentată legal prin Preşedinte, dl. 
Marius Cătălin MARINESCU, pe de o parte 
 
și 
 
Prestator, 
, pe de altă parte, 
 
denumite fiecare “Partea” şi în mod colectiv “Părţile”, a intervenit prezentul Contract. 
 
Prezentul Contract de servicii - denumit în continuare “Contractul” a fost încheiat în conformitate cu 
legislaţia în vigoare din România aplicabilă achiziţiilor publice. 
 
Cap. 2. DEFINIŢII 
2.1. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract – prezentul act juridic, inclusiv toate anexele, care reprezintă acordul de voinţă al celor 2 
(două) părţi, încheiat între Achizitor şi Prestator; 
b) Achizitor şi Prestator – părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul Contract;  
c) Acte adiţionale la Contract – reprezintă actele juridice care se vor ataşa prezentului Contract în 
cazul unor modificări, completări sau renunţări referitoare la clauzele Contractului; Actele adiţionale fac 
parte integrantă din Contract; 
d) Preţul Contractului – preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor în baza Contractului pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul Contract; 
e) Servicii – servicii de consultanță pentru verificarea situației privind costurile, veniturile și capitalul 
angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ce stau la baza cererii de compensare a 
costului net al furnizării serviciului universal aferent anului 2014, și servicii de consultanță suport pentru 
decizia de compensare a costului net, respectiv suma și modalitățile de compensare (cod CPV: 71621000-7) 
– Lotul 1, în condiţiile prevăzute în Caietul de sarcini – Anexa nr. 1, în Propunerea tehnică – Anexa nr. 2 şi 
în Propunerea financiară – Anexa nr. 3 la prezentul Contract; 
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f) Livrabile – rapoartele realizate de Prestator ca urmare a finalizării serviciilor de consultanţă aferente 
activităţilor prevăzute în Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 pentru lotul 1, rapoarte pe care Prestatorul 
trebuie să le prezinte Achizitorului, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini – Anexa nr. 1 şi 
Propunerii tehnice – Anexa nr. 2; 
g) Procese-verbale de recepţie – documentele de recepţie cantitativă şi calitativă care atestă prestarea 
serviciilor de către Prestator şi predarea către Achizitor a livrabilelor, în condiţiile prevăzute în Caietul 
de sarcini – Anexa nr. 1 pentru lotul 1 şi în Propunerea tehnică – Anexa nr. 2 la prezentul Contract. Se va 
semna câte un proces-verbal de recepție pentru fiecare livrabil; 
h) Standarde – standardele, reglementările tehnice şi/sau financiare şi/sau legale sau altele asemenea 
cerinţe prevăzute în Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 şi în Propunerea tehnică – Anexa nr. 2 la prezentul 
Contract, care, în orice situaţie, vor respecta cel puţin standardele sau alte reglementări legale autorizate; 
i) Conflictul de interese - orice situaţie care influenţează capacitatea Prestatorului de a furniza o opinie 
profesională obiectivă şi imparţială sau care îl împiedică în orice moment pe Prestator să acorde prioritate 
intereselor Achizitorului, legată de contracte viitoare sau de conflicte cu alte angajamente, trecute sau 
prezente ale Prestatorului. 
j) Forţa majoră – toate evenimentele şi/sau împrejurările externe, independente de voinţa părţilor, 
imprevizibile şi de neînlăturat, şi care, survenind după încheierea Contractului, împiedică sau întârzie în 
total sau în parte îndeplinirea obligaţiilor izvorâte din Contract. 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; 
k) Zi – zi calendaristică, dacă nu se specifică în mod diferit în cuprinsul Contractului;  
l) An – 365 de zile sau respectiv 366 zile în cazul anului bisect; 
m) CNPR – Compania Naţională Poşta Română, furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor 
poştale. 
2.2. În prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma la plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.  
 
Cap. 3. OBIECTUL ŞI DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute la pct. 2.1. lit. e) care fac obiectul prezentului 
Contract, în condiţiile prevăzute în Caietul de sarcini – Anexa nr. 1, în Propunerea tehnică – Anexa nr. 2 şi 
în Propunerea financiară – Anexa nr. 3 la prezentul Contract, iar Achizitorul se obligă să achite 
contravaloarea acestora în condiţiile prevăzute în prezentul Contract. 
 
Cap. 4. PREŢUL CONTRACTULUI 
4.1. (1) Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, plătibil Prestatorului de către 
Achizitor, este de ...... Euro, la care se adaugă TVA, (denumit în continuare „preţul” sau „pretul total”) 
stabilit pe baza preţului din Propunerea financiară prezentată de Prestator pentru lotul 1 - Anexa nr. 3 la 
prezentul Contract. 
În cazul în care prestatorul nu este rezident în România, plata se va efectua prin dispoziţie de plată 
externă, în Euro, cu reţinerea, dacă este cazul, a oricăror sume reprezentând impozite şi taxe datorate 
conform legislaţiei fiscale în vigoare în România. Cota de impozit va fi cea reglementată de legislaţia fiscală 
în vigoare în România.  
(2) Preţul care va fi efectiv plătit de Achizitor va fi determinat în funcţie de livrabilele efectiv realizate de 
Prestator şi predate Achizitorului  în condiţiile prevăzute în Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 pentru lotul 
1 şi Propunerea tehnică – Anexa nr. 2. 
(3) Indiferent de data intrării în vigoare a Contractului, serviciile aferente activității de la pct. 1 pentru 
lotul 1 din Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 vor fi plătite de Achizitor doar în măsura în care livrabilul 
respectiv este recepționat de Achizitor până la data de 09.09.2015. 
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(4) Serviciile aferente activităţii de la pct. 4.2 pentru lotul 1 din Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 vor fi 
prestate de către Prestator și plătite de către Achizitor, doar în măsura în care concluziile livrabilului de 
la pct. 4.1 sunt în sensul că furnizarea serviciului universal reprezintă o sarcină injustă pentru CNPR. 
4.2. Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale include toate costurile Prestatorului, 
directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea Contractului.  
4.3. Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale va rămâne neschimbat şi nu poate fi 
modificat pe toatǎ perioada derulării Contractului. 
4.4. Factura va fi transmisă la sediul Achizitorului din Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, 
Cod poştal: 030925. 
 
Cap. 5. MODALITATEA DE PLATĂ 
5.1. (1) Plata serviciilor se va efectua în lei, prin ordin de plată, în contul de trezorerie al Prestatorului 
……………………………,  la cursul leu/Euro comunicat de BNR şi valabil pentru data emiterii facturii, 
numai după semnarea fără obiecţiuni a tuturor proceselor-verbale de recepţie a livrabilelor, în condiţiile 
prevăzute în Caietul de sarcini – Anexa nr. 1, în Propunerea tehnică – Anexa nr. 2. 
(2) Plata se va efectua în baza facturii transmise de Prestator, primite şi acceptate de Achizitor şi în 
conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-
31 a lunii. 
5.2. (1) În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei ultimului livrabil, plata se va 
efectua în termen de maxim 30 de zile de la data semnării fără obiecţiuni a ultimului proces-verbal de 
recepţie aferent livrabilului respectiv şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 
34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii. 
(2) În situaţia în care factura este primită după semnarea fără obiecţiuni a ultimului proces-verbal aferent 
ultimului livrabil realizat de Prestator şi predat Achizitorului, Achizitorul are dreptul de a efectua plata 
în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) 
din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii.  
5.3. Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plăţi parţiale pentru livrabilele aferente serviciilor care 
fac obiectul contractului, în condițiile stabilite în Caietul de sarcini – Anexa nr. 1. 
5.4. Plata se consideră efectuată la data debitării contului Achizitorului. 
 
 
Cap. 6. INTRAREA ÎN VIGOARE 
6.1. Prezentul Contract intră în vigoare de la semnarea lui de către ambele părţi.  
 
Cap. 7. STANDARDE 
7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, reglementările tehnice şi/sau 
financiare şi/sau legale sau altele asemenea cerinţe prevăzute în Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 şi în 
Propunerea tehnică – Anexa nr. 2 la prezentul Contract, care, în orice situaţie, vor respecta cel puţin 
standardele sau alte reglementări legale autorizate. 
 
Cap. 8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
8.1. Documentele Contractului sunt: 

a) prezentul înscris; 
b) Caietul de sarcini – Anexa nr. 1; 
c) Propunerea tehnică – Anexa nr. 2; 
d) Propunerea financiară – Anexa nr. 3; 
e) Garanţia de bună execuţie – Anexa nr. 4; 

 f) Acte adiţionale, dacă există. 
8.2. Documentele prevăzute la pct. 8.1 fac parte integrantă din Contract. 
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8.3. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată că anumite elemente ale 
Propunerii tehnice – Anexa nr. 2 sunt inferioare cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 la 
prezentul Contract, prevederile Caietului de sarcini prevalează. 
 
Cap. 9. CONFIDENŢIALITATEA 
9.1.  O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 
persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 
contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 
9.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea Contractului se va face 
confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii Contractului. 
9.3. În vederea respectării obligaţiilor de confidenţialitate, Prestatorul se obligă să: 

  ia toate măsurile necesare şi rezonabile, la nivelul structurilor organizatorice interne pentru a 
împiedica divulgarea informaţiilor şi documentelor la care are acces pe perioada derulării Contractului 
către alte persoane altele decât personalul propriu autorizat să primească aceste documente sau informaţii 
precum şi pentru a interzice accesul persoanelor neutorizate la acestea; 

  să nu execute copii după informaţiile sau documentele la care are acces pe parcursul derulării 
Contractului şi să nu le reproducă în nici un fel, decât în scopul distribuirii acestora către personalul 
propriu în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale; 

  să păstreze evidenţa tuturor documentelor şi altor informaţii primite precum şi persoanele cărora 
le-au fost încredinţate. 
9.4. În situaţia în care Prestatorul are cunoştinţă de orice divulgare sau utilizare neautorizată a 
informaţiilor sau documentelor la care are acces pe durata îndeplinirii Contractului, va notifica de îndată 
Achizitorul în acest sens şi va depune toate diligentele pentru a sprijini Achizitorul în scopul limitării 
oricăror daune sau pierderi prezente şi viitoare, ce rezultă din respectiva divulgare şi/sau utilizare 
neautorizată a informaţiilor sau documentelor. 
9.5. Prestatorul se obligă să îl despăgubească pe Achizitor pentru întreg prejudiciul suferit de acesta ca 
urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a oricărei obligaţii de confidenţialitate asumate prin 
Contract. 
9.6. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la 
contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 
contractantă; 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 
pentru asemenea dezvăluire; 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 
Cap. 10. DREPTURI  
10.1. Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate, rezultatele serviciilor şi/sau 
materialele folosite nu încalcă în niciun fel drepturile vreunei terţe părţi. 
10.2. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii, plângeri şi/sau acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, drept de autor etc.), legate de serviciile prestate şi/sau de 
materialele folosite, şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente. 
10.3. În cazurile prevăzute la art. 10.2, Prestatorul va avea dreptul să intervină în orice proces şi să 
formuleze orice apărare împotriva vreunei astfel de acţiuni sau pretenţii, iar la cererea Achizitorului, 
Prestatorul pe cheltuiala sa va interveni şi va conduce orice litigiu care va apărea în legătură cu cele 
anterior menţionate. 
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10.4. (1) În situaţia în care decizia pronunţată se referă în vreun mod la împrejurarea că dreptul de 
utilizare a rezultatelor serviciilor/materialelor folosite vatămă drepturile vreunei alte persoane, atunci 
Prestatorul pe cheltuiala sa va proceda, în maximum 30 (treizeci) de zile de la pronunţarea respectivei 
decizii, după cum urmează: 

(i) fie va procura Achizitorului dreptul de a utiliza materialele şi/sau rezultatele serviciilor în 
continuare; 

(ii) fie va modifica sau înlocui materialele şi/sau rezultatele serviciilor, astfel încât să nu se aducă 
atingere în vreun fel drepturilor vreunei terţe persoane. 
(2) În situaţia în care Prestatorul nu respectă obligaţiile prevăzute la alin. (1) Achizitorul are dreptul de 
a solicita penalităţi de întârziere conform art. 13.5. şi/sau de a cere rezoluțiunea Contractului conform 
Cap. 16. 
10.5. La momentul semnării fără obiecţiuni a procesului - verbal de recepţie a fiecărui livrabil are loc, în 
mod automat şi fără îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile, transferul exclusiv al dreptului de 
proprietate, inclusiv toate drepturile patrimoniale de autor asupra livrabilelor rezultate din prestarea 
serviciilor ce fac obiectul acestui Contract. În acest sens, Achizitorul are dreptul exclusiv şi nelimitat de a 
utiliza, difuza şi/sau multiplica şi/sau exploata livrabilele şi datele cuprinse în acestea, după cum consideră 
cuvenit, în conformitate cu nevoile sale. Pentru evitarea oricărui dubiu, se convine faptul că cesiunea 
drepturilor patrimoniale de autor are caracter exclusiv, nu este limitată teritorial, este realizată pe o durata 
nedeterminată şi nelimitată, este definitivă şi integrală. Preţul cesiunii este inclus în preţul total al 
Contractului. 
 
Cap. 11. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE 
11.1. Prestatorul garantează buna execuţie, cantivativă şi calitativă, a obligaţiilor care fac obiectul 
Contractului, prin prezentarea, în termen de cel mult 7 (şapte) zile lucrătoare de la semnarea 
Contractului de către ambele părţi, a unui instrument de garantare în valoare de .............. lei, 
reprezentând 5% din preţul total al Contractului prevăzut la Cap. 4., fără TVA (echivalentul în lei al sumei 
de .......... Euro, valabil la data semnării Contractului). Garanția de bună execuție va fi valabilă cel puţin 
până la data de ........... iar instrumentul de garantare va fi emis exclusiv în favoarea Achizitorului, într-o 
formă şi cu un conţinut substanţial identice cu modelul prezentat în Anexa nr. 4. La momentul prezentării, 
instrumentul de garantare înlocuieşte de drept modelul prezentat în Anexa nr. 4.  
11.2. (1) În cazul neîndeplinirii obligaţiei asumate la pct. 11.1., Prestatorul datorează Achizitorului 
penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea garanţiei de bună-execuţie, pentru fiecare zi de întârziere în 
îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiei, penalităţi ce pot fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de Achizitor 
din obligaţia de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.  
(2) În cazul în care se constată că perioada de valabilitate a garanției de bună execuție prevăzută la pct. 
11.1 nu acoperă întreaga perioadă de derulare a Contractului, Prestatorul are obligația de a prezenta 
un addendum de prelungire a perioadei de valabilitate a garanției cu perioada corespunzătoare, în termen 
de 7(șapte) zile lucrătoare de la solicitarea Achizitorului. În caz contrar vor fi aplicate penalitățile 
prevăzute la alin. (1).  
11.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie dacă Prestatorul nu 
îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul Contract. Anterior emiterii de pretenţii asupra garanţiei 
de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a transmite Prestatorului o notificare prin care constată 
culpa acestuia, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. Dacă garanţia de buna execuţie nu 
acoperă integral valoarea prejudiciului, Achizitorul are dreptul de a solicita Prestatorului plata oricărei 
sume pentru acoperirea integrală a prejudiciului suferit.  
11.4. În termen de maxim 14 (paisprezece) zile de la data semnării fără obiecţiuni a procesului – verbal de 
recepţie aferent ultimului livrabil, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra garanţiei 
de bună execuţie, părţile convin eliberarea integrală a garanţiei de bună execuţie.  
 
Cap. 12. RECEPŢIE  
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12.1. Livrabilele prevăzute la art. 2.1 lit. f), reprezentând rezultatele serviciilor finalizate, trebuie predate 
la sediul Achizitorului din Bucureşti, str. Delea Nouă, nr. 2, Sector 3.  
12.2. Dacă serviciile care fac obiectul Contractului nu corespund specificaţiilor prevăzute în Caietul de 
sarcini – Anexa nr. 1 şi Propunerea tehnică – Anexa nr. 2, Achizitorul are dreptul să refuze recepţia 
acestora iar Prestatorul are obligaţia de a face toate modificările necesare pentru ca serviciile să 
corespundă condiţiilor şi standardelor impuse de Achizitor. 
12.3. Certificarea de către Achizitor a faptului că serviciile prestate corespund specificaţiilor prevăzute în 
Caietul de sarcini - Anexa nr. 1 şi în Propunerea tehnică - Anexa nr. 2 la prezentul Contract iar livrabilele 
au fost întocmite cu respectarea condiţiilor prevăzute în aceste documente se face prin semnarea fără 
obiecţiuni, de către reprezentanţii autorizaţi ai Achizitorului, a proceselor–verbale de recepţie prevăzut la 
art. 2.1 lit. g). 
 
Cap. 13. OBLIGAŢIILE GENERALE ALE PRESTATORULUI 
13.1. Prestatorul declară şi garantează că are deplina competenţă de a semna prezentul Contract şi de 
a executa obligaţiile ce îi revin din prezentul Contract, în considerarea specificului obligaţiilor asumate, în 
conformitate cu prevederile legale în materie şi cu respectarea condiţiilor prevăzute în Caietul de sarcini – 
Anexa nr. 1 şi Propunerea tehnică – Anexa nr. 2 la prezentul Contract.  
13.2. Persoana care semnează prezentul Contract în numele Prestatorului este legal împuternicită în 
acest sens. 
13.3. (1) Prestatorul va presta serviciile aferente activităților prevăzute pentru lotul 1 din Caietul de 
sarcini – Anexa nr.1 și va preda Achizitorului livrabilele corespunzătoare, cu condiția transmiterii de către 
CNPR a cererii de compensare a costului net aferent furnizării serviciului universal.  
(2) În situația în care este îndeplinită condiția prevăzută la alineatul anterior și indiferent de data intrării în 
vigoare a Contractului, Prestatorul va presta serviciile aferente activității prevăzute pentru lotul 1, la pct. 
1 din Caietul de sarcini – Anexa nr.1 și va preda Achizitorului livrabilul corespunzător acestei activități până 
la data de 09.09.2015. În situația în care data intrării în vigoare a contractului este ulterioară datei de 
25.08.2015, Prestatorul nu mai este obligat să presteze activitățile prevăzute la pct. 1 din Caietul de sarcini 
– Anexa nr.1, pentru lotul 1. Prevederile art. 4.1 alin. (3) din Contract și dispozițiile Caietului de sarcini 
pct. 1 pentru lotul 1– Anexa nr. 1 se aplică în mod corespunzător. 
(3) Activitățile prevăzute pentru lotul 1 la pct. 2 din Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 se vor presta de către 
Prestator iar livrabilul corespunzător se va preda Achizitorului în termen de 30 de zile de la data la care 
acesta transmite Prestatorului cererea de compensare a costului net elaborată de CNPR însoțită de 
situația privind costurile, veniturile și capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului 
universal depuse de CNPR.  
(4) Activitățile prevăzute pentru lotul 1 la pct. 3.1, 3.2 și 3.3 din Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 se vor 
presta de către Prestator iar livrabilele corespunzătoare se vor preda Achizitorului în termen de 60 de 
zile de la data la care acesta transmite Prestatorului cererea de compensare a costului net elaborată de 
CNPR însoțită de situația privind costurile, veniturile și capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din 
sfera serviciului universal depuse de CNPR.  
(5) Activitățile prevăzute pentru lotul 1 la pct. 4.1 din Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 se vor presta de către 
Prestator iar livrabilul corespunzător se va preda Achizitorului în termen de 10 de zile de la data 
semnării fără obiecțiuni a tuturor proceselor-verbale de recepție a livrabilelor menționate la alin. (4).  
(6) Prestatorul va presta activitățile prevăzute pentru lotul 1 la pct. 4.2 din Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 
iar livrabilul corespunzător se va preda Achizitorului în termen de 15 de zile de la data la care 
Achizitorul semnează fără obiecțiuni procesul-verbal de recepție al livrabilului menționat la alin. (5). 
Aceste servicii se vor presta numai în situația în care este îndeplinită condiția prevăzută la alin. (1) iar 
concluziile raportului prevăzut la alin. (5) sunt în sensul că furnizarea serviciului universal reprezintă o 
sarcină injustă pentru CNPR. 
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13.4. (1) Termenele de prestare a serviciilor prevăzute la pct. 13.3 alin. (2) – (6) se consideră 
respectate în măsura în care procesele-verbale de recepţie aferente livrabilelor respective sunt semnate 
fără obiecţiuni, până la expirarea acestor termene.  
(2) Pentru încadrarea în termenele de prestare a serviciilor prevăzute mai sus, Prestatorul  trebuie sa aibă 
în vedere inclusiv perioadele necesare pentru furnizarea informaţiilor de către Achizitor, astfel cum sunt 
prevăzute în Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 la Contract. 
(3) În termenele de prestare a serviciilor nu este inclusă perioada de analiză a livrabilelor de către 
Achizitor, astfel cum este prevăzută în Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 la Contract. 
13.5. În cazul neîndeplinirii culpabile a oricăror obligaţii asumate prin prezentul Contract, Prestatorul 
datorează Achizitorului penalităţi de întârziere de 0,15% din preţul total al Contractului prevăzut la Cap. 
4, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligaţii, penalităţi ce 
vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către Achizitor din obligaţia de plată a preţului, fără nicio 
formalitate prealabilă de punere în întârziere. În cazul în care penalităţile nu pot fi deduse din preţ, 
Prestatorul are obligaţia de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la primirea solicitării din partea 
Achizitorului.  
13.6. (1) Prestatorul garantează că nu se află în situaţia unui conflict de interese, astfel cum este definit 
la pct. 2 lit. i) din Contract, şi se obligă să împiedice apariţia unei astfel de situaţii şi să informeze de 
îndată Achizitorul despre orice situaţie care generează sau care ar putea genera un asemenea conflict. 
(2) În sensul celor prevăzute la alin. (1) Prestatorul garantează că nu a prestat, nu prestează şi nu va 
presta pe întreaga perioadă de derulare a prezentului Contract servicii de consultanţă privind asistenţa 
acordată CNPR pentru întocmirea situaţiilor financiare separate pentru anul 2014 sau auditarea situaţiilor 
financiare separate pentru anul 2014 întocmite de CNPR şi nici servicii de consultanţă privind asistenţa 
acordată în realizarea calculului costului net al furnizării serviciului universal al CNPR pentru anul 2014. 
13.7. Prestatorul se angajează ca pe toată perioada de derulare a Contractului să respecte integral, în 
legătură cu prestarea serviciilor care fac obiectul Contractului, condiţiile şi obligaţiile referitoare la 
protecţia mediului şi la asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, stabilite în legislaţia naţională şi 
europeană. Răspunderea pentru neîndeplinirea acestor obligaţii aparţine în mod exclusiv Prestatorului.   
13.8. Prestatorul se angajează că, după semnarea fără obiecţiuni a ultimului proces-verbal de recepţie 
aferent ultimului livrabil, pe o perioadă de cel puţin  6 (şase) luni de la data respectivă, va răspunde, cu 
titlu gratuit, la orice solicitare formulată în scris de către Achizitor, în sensul lămuririi sau susţinerii celor 
indicate în cuprinsul livrabilelor. Termenul de răspuns nu poate fi mai mare de 10 (zece) zile lucrătoare 
de la solicitarea Achizitorului.    
 
Cap. 14. OBLIGAŢIILE GENERALE ALE ACHIZITORULUI 
14.1. Achizitorul declară şi garantează că este o instituţie publică ce are calitatea legală să încheie 
prezentul Contract şi să îndeplinească toate obligaţiile ce decurg din acesta. 
14.2. Persoanele care semnează prezentul Contract în numele Achizitorului sunt legal împuternicite în 
acest sens. 
14.3.  Achizitorul se obligă să plătească serviciile prestate în condiţiile şi termenele prevăzute la Cap. 4 şi 
5. 
14.4. (1) Achizitorul va transmite Prestatorului cererea de compensare și documentele însoțitoare 
transmise de CNPR în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la primirea acestora.  
(2) Achizitorul se obligă să transmită Prestatorului toate datele şi informaţiile necesare prestării 
serviciilor conform prevederilor Caietului de sarcini – Anexa nr. 1., în termen de cel mult 10 (zece) zile 
lucrătoare de la solicitarea lor de către Prestator. 
(3)  De asemenea, Achizitorul are obligaţia de a analiza livrabilele şi de a transmite eventualele observaţii 
Prestatorului în cel mult 10(zece) zile lucrătoare de la primirea fiecăruia dintre acestea. 
(3) În situaţia nerespectării de către Achizitor a termenelor menţionate la alin. (1), (2) și (3), perioadele 
cu care se depăşesc aceste termene nu vor fi incluse în termenele de prestare a serviciilor în sarcina 
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Prestatorului şi nu vor putea fi solicitate penalităţi de întârziere în sarcina vreunei părţi pentru aceste 
întârzieri.  
14.5. Achizitorul va comunica Prestatorului persoanele care vor fi implicate în derularea Contractului.  
14.6. Neefectuarea plăţilor de către Achizitor conform Cap. 4 şi 5 atrage obligarea acestuia la plata unei 
penalităţi de întârziere egale cu 0,15 % din valoarea sumei neachitate, fără TVA, pentru fiecare zi de 
întârziere, până la achitarea integrală a sumei. 
14.7. În situația în care livrabilul aferent activității prevăzute la pct. 1 pentru lotul 1 din Caietul de sarcini 
nu este recepționat până la data de 09.09.2015 și/sau respectiv în situația în care concluziile consultanței 
sunt că furnizarea serviciului universal nu reprezintă o sarcină injustă pentru CNPR, Achizitorul nu va 
efectua plata livrabilelor aferente activităților de la pct. 1 și/sau respectiv pct. 4.2 din Caietul de sarcini – 
Anexa nr. 1. 
 
Cap. 15. ACTE ADIŢIONALE 
15.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor Contractului, prin acte adiţionale. 
 
CAP. 16. REZOLUŢIUNEA CONTRACTULUI 
16.1. Contractul se rezoluţionează de plin drept, la simpla notificare scrisă a Achizitorului şi fără vreo 
altă formalitate de punere în întârziere sau altă formalitate prealabilă, în oricare din următoarele cazuri: 
 a) dacă Prestatorul nu constituie garanţia de bună execuţie a Contractului în termen de 15 
(cincisprezece) zile de la data scadenţei prevăzute la pct. 11.1.; 
 b) dacă Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de prestare a serviciilor în termen de 30 
(treizeci) de zile de la data scadenţelor prevăzute la pct. 13.3 alin. (3) – (6); 
 c) dacă se constată că Prestatorul se află într-o situaţie de conflict de interese, astfel cum este 
definită la pct. 2 lit. i)  şi pct. 13.6 din Contract. 
16.2. Dacă Contractul este desfiinţat în condiţiile pct. 16.1., Achizitorul are dreptul, sub titlul de daune 
interese compensatorii, la plata de către Prestator a unei sume în cuantum de 30% din preţul total al 
Contractului prevăzut la Cap. 4., fără TVA. Încasarea daunelor interese nu aduce atingere dreptului 
Achizitorului de a se adresa instanţelor judecătoreşti pentru acoperirea prejudiciului suferit ca urmare a 
neîndeplinirii de către Prestator a obligaţiilor asumate. 
 
Cap. 17.  CESIUNEA  
17.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial drepturile şi/sau obligaţiile sale 
asumate prin Contract. 

(2) Prin excepţie de la alin. (1) poate fi cesionat dreptul Prestatorului de a încasa contravaloarea 
serviciilor prestate care fac obiectul Contractului cu respectarea strictă a prevederilor legale aplicabile.   
17.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind obligaţiile asumate prin 
Contract. 
 
Cap. 18. FORŢA MAJORĂ 
18.1. Forţa majoră este constatată de autoritatea competentă. 
18.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de răspunderea pentru neîndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
18.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 
mod complet, producerea/încetarea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 
18.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează de către o autoritate competentă că va acţiona o 
perioadă mai mare de 30 (treizeci) de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea 
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de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-
interese. 
 
Cap. 19. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
19.1. Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice litigiu decurgând din sau în legatură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, 
executarea ori desfiinţarea lui. 
19.2. Dacă Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc rezolvarea pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din 
sau în legatură cu acest Contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va 
soluţiona de instantele competente din Bucuresti, România, fiind exclusa posibilitatea referirii la conflictele 
de legi. 
 
Cap. 20. LIMBA 
20.1. Limba care guvernează prezentul Contract este limba română. 
 
Cap. 21.  LEGEA APLICABILĂ 
21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România, fiind exclusă posibiltatea referirii la 
conflictele de legi. 

 
Cap. 22.  COMUNICĂRI 
22.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea Contractului, trebuie să fie transmisă în 
scris. 
22.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
22.3. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
 
Cap. 23. DISPOZIŢII FINALE 
23.1. (1) Dacă oricare dintre prevederile Contractului este declarată nulă sau nu poate fi pusa în 
executare, celelalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate în niciun fel, vor rămâne valabile şi vor fi 
puse în executare în măsura permisă de lege. 
(2) Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită cu o alta clauză valabila, legală şi aplicabilă 
care să conducă la aceleaşi efecte juridice şi/sau economice.  
(3) Prestatorul nu poate denunţa unilateral Contractul. 
 23.2. Titlurile articolelor sunt puse pentru o mai uşoara referinţă pentru părţile contractuale şi nu 
afectează în niciun fel interpretarea sau îndeplinirea acestuia. 
 

Prezentul Contract a fost semnat, în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare 
parte contractantă.   

 
ACHIZITOR,                                                                    PRESTATOR, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII (ANCOM) 

Documentaţia de atribuire în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă” pentru atribuirea contractelor având ca obiect 
prestarea de consultanţă pentru verificarea situaţiei privind costurile, veniturile şi capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din 
sfera serviciului universal, ce stau la baza cererii de compensare a costului net al furnizării serviciului universal aferent anului 2014, 
şi servicii de consultanţă suport pentru decizia de compensare a costului net (suma şi modalităţile de compensare), precum și 

servicii de consultanță pentru actualizarea valorii costului mediu ponderat al capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor tehnice 
și economice în care se realizează accesul, și pentru dezvoltarea unui model de calculație a costurilor rețelei și serviciilor oferite de 
către furnizorul de serviciu universal desemnat (cod CPV: 71621000-7) 

 

SECŢIUNEA  4: FORMULARE 

 
 

52/86 

SECŢIUNEA 3:  CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII – pentru Lotul 2 
 

        Sunt considerate clauze contractuale obligatorii pentru Lotul nr. 2: 
 

- preţul contractului va fi preţul total ofertat în Euro, preţ care include toate costurile Prestatorului, directe 
şi indirecte, legate de încheierea şi executarea Contractului şi care va rămâne neschimbat şi nu poate fi 
modificat pe toatǎ perioada derulării Contractului; 

 
- Achizitorul va plăti contravaloarea fiecărei activități menţionată în propunerea financiară detaliată dar nu 
mai mult de 11% din prețul total al ofertei pentru serviciile corespunzătoare activității prevăzute la pct. 1 
Lot 2 din caietul de sarcini și respectiv nu mai mult de 10% din prețul total al ofertei pentru serviciile 
corespunzătoare activității prevăzute la pct. 2.1 Lot 2 din caietul de sarcini. După semnarea ultimului 
proces-verbal de recepție care atestă prestarea tuturor serviciilor care fac obiectul contractului 
corespunzător Lotului 2, achizitorul va plăti suma rămasă de plată. 
 
- factura va fi transmisă la sediul central al achizitorului din Bucureşti, str. Delea Nouă nr. 2, sector 3; 
 
- plata serviciilor se va efectua în lei, prin ordin de plată, în contul de trezorerie al Prestatorului, la cursul 
comunicat de BNR şi valabil pentru data emiterii facturii.(dacă prestatorul este rezident în România) 
În cazul în care prestatorul nu este rezident în România, plata se va efectua prin dispoziţie de plată 
externă, în Euro, cu reţinerea, dacă este cazul, a oricăror sume reprezentând impozite şi taxe datorate 
conform legislaţiei fiscale în vigoare în România. Cota de impozit va fi cea reglementată de legislaţia fiscală 
în vigoare în România.  
  
- nu se admite efectuarea de plăți în avans; 
 
- se pot efectua plăţi parţiale reprezentând contravaloarea activităților prevăzute în Caietul de sarcini – 
Anexa nr. 1 pentru lotul 2, dar numai după semnarea fără obiecţiuni a tuturor proceselor-verbale de 
recepţie a livrabilelor aferente activității respective și cu respectarea procentelor indicate mai sus, dacă este 
cazul; 
 
-  în situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei ultimului livrabil aferent unei 
activități, plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la data semnării fără obiecţiuni a 
procesului-verbal de recepţie aferent livrabilului respective, cu respectarea procentelor indicate mai sus, 
dacă este cazul şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata 
facturilor în perioada 24-31 a lunii. 
 
-  în situaţia în care factura este primită după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal aferent ultimului 
livrabil care face obiectul unei activități, Achizitorul are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 
de zile de la data primirii facturii, cu respectarea procentelor indicate mai sus, dacă este cazul şi în 
conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-
31 a lunii.  
 
- plata se consideră efectuată la data debitării contului Achizitorului. 
 
- la momentul semnării fără obiecţiuni a procesului - verbal de recepţie a fiecărui livrabil are loc, în mod 
automat şi fără îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile, transferul exclusiv al dreptului de proprietate, 
inclusiv toate drepturile patrimoniale de autor asupra livrabilelor rezultate din prestarea serviciilor ce fac 
obiectul acestui Contract. În acest sens, Achizitorul are dreptul exclusiv şi nelimitat de a utiliza, difuza 
şi/sau multiplica şi/sau exploata livrabilele şi datele cuprinse în acestea, după cum consideră cuvenit, în 
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conformitate cu nevoile sale. Pentru evitarea oricărui dubiu, se convine faptul că cesiunea drepturilor 
patrimoniale de autor are caracter exclusiv, nu este limitată teritorial, este realizată pe o durata 
nedeterminată şi nelimitată, este definitivă şi integrală. Preţul cesiunii este inclus în preţul Contractului; 
 
- certificarea de către Achizitor a faptului că serviciile prestate corespund specificaţiilor prevăzute în Caietul 
de sarcini - Anexa nr. 1 şi în Propunerea tehnică - Anexa nr. 2 la prezentul Contract iar livrabilele au fost 
întocmite cu respectarea condiţiilor prevăzute în aceste documente se face prin semnarea fără obiecţiuni de 
către reprezentanţii autorizaţi ai Achizitorului a proceselor–verbale de recepţie aferente livrabilelor; 
 
- Prestatorul declară şi garantează că are deplina competenţă de a semna prezentul Contract şi de a 
executa obligaţiile ce îi revin din prezentul Contract, în considerarea specificului obligaţiilor asumate, în 
conformitate cu prevederile legale în materie şi cu respectarea condiţiilor prevăzute în Caietul de sarcini şi 
Propunerea tehnică. 
 
-  serviciile aferente activităţilor prevăzute pentrul lotul 2 din Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 vor fi prestate 
de către Prestator de la data transmiterii solicitării Achizitorului, solicitare care va fi transmisă în perioada 
01.11.2015 – 31.12.2015. În situația în care Achizitorul nu transmite solicitarea până la data de 31 
decembrie 2015 contractul încetează să producă efecte, fără plata de daune interese sau penalități în 
sarcina vreuneia dintre părți.  

Achizitorul are dreptul de a transmite solicitarea de începere a serviciilor și anterior datei de 
01.11.2015. În această situație, dacă Prestatorul își exprimă acordul, termenul de prestare a serviciilor 
curge de la data transmiterii acestei solicitări. Dacă Prestatorul nu își exprimă acordul, termenul de prestare 
a serviciilor curge de la data de 01.11.2015.  
 
- termenele de prestare a serviciilor se consideră respectate în măsura în care procesele-verbale de 
recepţie aferente livrabilelor sunt semnate fără obiecţiuni, până la expirarea acestor termene.  
Pentru încadrarea în termenele de prestare a serviciilor prevăzute mai sus, Prestatorul  trebuie să aibă în 
vedere inclusiv perioadele necesare pentru furnizarea informaţiilor necesare de către Achizitor prevăzute în 
Caietul de sarcini. În termenele de prestare a serviciilor nu este inclusă perioada de analiză a livrabilelor de 
către Achizitor, prevăzută în Caietul de sarcini. 
 
- Prestatorul garantează că nu se află în situaţia unui conflict de interese, şi se obligă să împiedice apariţia 
unei astfel de situaţii şi să informeze de îndată Achizitorul despre orice situaţie care generează sau care ar 
putea genera un asemenea conflict. 

- cuantumul penalităţilor de întârziere este de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere din preţul, fără TVA, al 
activității respective care face obiectul prezentului Contract, astfel cum sunt aceste prețuri prevăzute în 
Propunerea financiară, pentru Prestator şi respectiv din suma rămasă neachitată, fără TVA, pentru 
achizitor;  

 

- Prestatorul se angajează că, după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie aferent 
ultimului livrabil, pe o perioadă de cel puţin 6 (şase) luni de la data respectivă, va răspunde, cu titlu gratuit, 
la orice solicitare formulată în scris de către Achizitor, în sensul lămuririi sau susţinerii celor indicate în 
cuprinsul livrabilelor. Termenul de răspuns nu poate fi mai mare de 10 (zece) zile lucrătoare de la 
solicitarea Achizitorului.    
 
- orice litigiu decurgând din sau în legatură cu acest Contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori 
desfiinţarea lui, se va soluţiona de instantele competente din Bucuresti, România; 
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- la încheierea contractului se va avea în vedere modelul de contract prevăzut mai jos pentru lotul 2. 
În situaţia în care ofertanţii nu au obiecţiuni/propuneri de modificare faţă de modelul de contract prevăzut 
în mai jos, vor prezenta, în original, o declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale pentru lotul 2, în 
conformitate cu formularul din Anexa nr. 16 din Secţiunea 4: Formulare. Eventualele obiecţiuni/propuneri 
cu privire la clauzele prevăzute în modelul de contract pentru lotul 2 (altele decât cele obligatorii 
menţionate mai sus), trebuie să fie precizate în cuprinsul ofertei formulate, acestea urmând a fi analizate 
de Comisia de evaluare a ofertelor. Ofertele care conţin propuneri de modificare a clauzelor contractuale 
care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă vor fi considerate neconforme, în 
conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 925/2006. 

 
 
 

MODEL CONTRACT DE SERVICII – pentru Lotul 2 
 

 
Cap. 1. PĂRŢI CONTRACTANTE: 
Între, 
Achizitor, 
AUTORITATEA NAŢIONALĂ pentru ADMINISTRARE şi REGLEMENTARE în COMUNICAŢII 
(ANCOM), cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, nr. 2, Sector 3, Telefon: 0372.845.400, Fax: 
0372.845.402, Cod de identificare fiscală: 14751237 (cod de înregistrare fiscală în scop de TVA 
RO27855892 pentru contractele externe), Cont bancar nr.: RO03TREZ7005025XXX000274, deschis la 
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Mun. Bucureşti, reprezentată legal prin Preşedinte, dl. 
Marius Cătălin MARINESCU, pe de o parte 
 
și 
 
Prestator, 
, pe de altă parte, 
 
denumite fiecare “Partea” şi în mod colectiv “Părţile”, a intervenit prezentul Contract. 
 
Prezentul Contract de servicii - denumit în continuare “Contractul” a fost încheiat în conformitate cu 
legislaţia în vigoare din România aplicabilă achiziţiilor publice. 
 
Cap. 2. DEFINIŢII 
2.1. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract – prezentul act juridic, inclusiv toate anexele, care reprezintă acordul de voinţă al celor 2 
(două) părţi, încheiat între Achizitor şi Prestator; 
b) Achizitor şi Prestator – părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul Contract;  
c) Acte adiţionale la Contract – reprezintă actele juridice care se vor ataşa prezentului Contract în 
cazul unor modificări, completări sau renunţări referitoare la clauzele Contractului; Actele adiţionale fac 
parte integrantă din Contract; 
d) Preţul Contractului – preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor în baza Contractului pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul Contract;  
e) Servicii – servicii de consultanță având ca obiect actualizarea valorii costului mediu ponderat al 
capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul, și 
dezvoltarea unui model de calculație a costurilor rețelei și serviciilor furnizate de către furnizorul de serviciu 
universal desemnat (cod CPV: 71621000-7) – Lotul nr. 2, în condiţiile prevăzute în Caietul de sarcini – 
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Anexa nr. 1, în Propunerea tehnică – Anexa nr. 2 şi în Propunerea financiară – Anexa nr. 3 la prezentul 
Contract; 
f) Livrabile – rapoartele realizate de Prestator ca urmare a finalizării serviciilor de consultanţă aferente 
activităţilor prevăzute în Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 pentru lotul 2, rapoarte pe care Prestatorul 
trebuie să le prezinte Achizitorului, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini – Anexa nr. 1 şi 
Propunerii tehnice – Anexa nr. 2; 
g) Proces-verbal de recepţie – documentul de recepţie cantitativă şi calitativă care atestă prestarea 
serviciilor de către Prestator şi predarea către Achizitor a fiecărui livrabil, în condiţiile prevăzute în 
Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 şi în Propunerea tehnică – Anexa nr. 2 la prezentul Contract. Se va semna 
câte un proces-verbal de recepție pentru fiecare livrabil; 
h) Standarde – standardele, reglementările tehnice şi/sau financiare şi/sau legale sau altele asemenea 
cerinţe prevăzute în Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 şi în Propunerea tehnică – Anexa nr. 2 la prezentul 
Contract, care, în orice situaţie, vor respecta cel puţin standardele sau alte reglementări legale autorizate; 
i) Conflictul de interese - orice situaţie care influenţează capacitatea Prestatorului de a furniza o opinie 
profesională obiectivă şi imparţială sau care îl împiedică în orice moment pe Prestator să acorde prioritate 
intereselor Achizitorului, legată de contracte viitoare sau de conflicte cu alte angajamente, trecute sau 
prezente ale Prestatorului. 
j) Forţa majoră – toate evenimentele şi/sau împrejurările externe, independente de voinţa părţilor, 
imprevizibile şi de neînlăturat, şi care, survenind după încheierea Contractului, împiedică sau întârzie în 
total sau în parte îndeplinirea obligaţiilor izvorâte din Contract. 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; 
k) Zi – zi calendaristică, dacă nu se specifică în mod diferit în cuprinsul Contractului;  
l) An – 365 de zile sau respectiv 366 zile în cazul anului bisect; 
m) CNPR – Compania Naţională Poşta Română, furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor 
poştale. 
2.2. În prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma la plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.  
 
Cap. 3. OBIECTUL ŞI DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute la pct. 2.1. lit. e) care fac obiectul prezentului 
Contract, în condiţiile prevăzute în Caietul de sarcini – Anexa nr. 1, în Propunerea tehnică – Anexa nr. 2 şi 
în Propunerea financiară – Anexa nr. 3 la prezentul Contract, iar Achizitorul se obligă să achite 
contravaloarea acestora în condiţiile prevăzute în prezentul Contract. 
 
Cap. 4. PREŢUL CONTRACTULUI 
4.1. (1) Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, plătibil Prestatorului de către 
Achizitor, este de ...... Euro, la care se adaugă TVA, (denumit în continuare „preţul” sau „pretul total”) 
stabilit pe baza preţului din Propunerea financiară prezentată de Prestator - Anexa nr. 3 la prezentul 
Contract. 
(2) Achizitorul va plăti contravaloarea serviciilor astfel: 
a) pentru activitatea prevăzută la pct. 1 lotul 2 din Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 la Contract, 
contravaloarea acesteia menționată în Propunerea financiară – Anexa nr. 3 la Contract dar nu mai mult de 
11% din prețul total al ofertei pentru serviciile corespunzătoare acestei activități. În acest sens se va plăti 
suma de ……. Euro, la care se adaugă TVA. 
b) pentru activitatea prevăzută la pct. 2.1 lotul 2 din Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 la Contract, 
contravaloarea acesteia menționată în Propunerea financiară – Anexa nr. 3 la Contract dar nu mai mult de 
10% din prețul total al ofertei pentru serviciile corespunzătoare acestei activități. În acest sens se va plăti 
suma de ……. Euro, la care se adaugă TVA. 
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c) după semnarea ultimului proces-verbal de recepție care atestă prestarea tuturor serviciilor care fac 
obiectul contractului corespunzător Lotului 2, va plăti suma rămasă de plată. În acest sens se va plăti suma 
de ……. Euro, la care se adaugă TVA. 
4.2. Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale include toate costurile Prestatorului, 
directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea Contractului.  
4.3. Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale va rămâne neschimbat şi nu poate fi 
modificat pe toatǎ perioada derulării Contractului. 
4.4. Facturile vor fi transmise la sediul Achizitorului din Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, 
Cod poştal: 030925, cu respectarea valorilor prevăzute la pct. 4.1 alin. (2) de mai sus. 
 
Cap. 5. MODALITATEA DE PLATĂ 
 
5.1. (1) Plata serviciilor se va efectua în lei, prin ordin de plată, în contul de trezorerie al Prestatorului,  
la cursul leu/Euro comunicat de BNR şi valabil pentru data emiterii facturii. 
În cazul în care prestatorul nu este rezident în România, plata se va efectua prin dispoziţie de plată 
externă, în Euro, cu reţinerea, dacă este cazul, a oricăror sume reprezentând impozite şi taxe datorate 
conform legislaţiei fiscale în vigoare în România. Cota de impozit va fi cea reglementată de legislaţia fiscală 
în vigoare în România.  
(2) Plăţile pentru activitățile prevăzute la pct. 1,  pct. 2.1 și pct. 2.2 pentru lotul 2 în Caietul de sarcini – 
Anexa nr. 1 se vor efectua conform prevederilor pct. 4.1 din Contract, dar numai după semnarea fără 
obiecţiuni a tuturor proceselor-verbale de recepţie a livrabilelor aferente fiecăreia dintre aceste activități. 
(3) Plata se va efectua în baza facturilor transmise de Prestator, primite şi acceptate de Achizitor şi în 
conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-
31 a lunii. 
5.2. (1) În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei ultimului livrabil aferent unei 
activități, plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la data semnării fără obiecţiuni a 
procesului-verbal de recepţie aferent livrabilului respectiv, cu respectarea pct. 4.1 din Contract şi în 
conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-
31 a lunii. 
(2) În situaţia în care factura este primită după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal aferent 
ultimului livrabil care face obiectul unei activități, Achizitorul are dreptul de a efectua plata în termen de 
maxim 30 de zile de la data primirii facturii, cu respectarea pct. 4.1 din Contract şi în conformitate cu 
prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii.  
5.3. Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plăţi parţiale în afara celor reprezentând contravaloarea 
activităților stabilite prin Caietul de sarcini – Anexa nr. 1. 
5.4. Plata se consideră efectuată la data debitării contului Achizitorului. 
 
Cap. 6. INTRAREA ÎN VIGOARE 
6.1. Prezentul Contract intră în vigoare de la semnarea lui de către ambele părţi.  
 
Cap. 7. STANDARDE 
7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, reglementările tehnice şi/sau 
financiare şi/sau legale sau altele asemenea cerinţe prevăzute în Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 şi în 
Propunerea tehnică – Anexa nr. 2 la prezentul Contract, care, în orice situaţie, vor respecta cel puţin 
standardele sau alte reglementări legale autorizate. 
 
Cap. 8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
8.1. Documentele Contractului sunt: 

a) prezentul înscris; 
b) Caietul de sarcini – Anexa nr. 1; 
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c) Propunerea tehnică – Anexa nr. 2; 
d) Propunerea financiară – Anexa nr. 3; 
e) Garanţia de bună execuţie – Anexa nr. 4; 

 f) Acte adiţionale, dacă există. 
8.2. Documentele prevăzute la pct. 8.1 fac parte integrantă din Contract. 
8.3. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată că anumite elemente ale 
Propunerii tehnice – Anexa nr. 2 sunt inferioare cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 la 
prezentul Contract, prevederile Caietului de sarcini prevalează. 
 
Cap. 9. CONFIDENŢIALITATEA 
9.1.  O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 
persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 
contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 
9.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea Contractului se va face 
confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii Contractului. 
9.3. În vederea respectării obligaţiilor de confidenţialitate, Prestatorul se obligă să: 

  ia toate măsurile necesare şi rezonabile, la nivelul structurilor organizatorice interne pentru a 
împiedica divulgarea informaţiilor şi documentelor la care are acces pe perioada derulării Contractului 
către alte persoane altele decât personalul propriu autorizat să primească aceste documente sau informaţii 
precum şi pentru a interzice accesul persoanelor neutorizate la acestea; 

  să nu execute copii după informaţiile sau documentele la care are acces pe parcursul derulării 
Contractului şi să nu le reproducă în nici un fel, decât în scopul distribuirii acestora către personalul 
propriu în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale; 

  să păstreze evidenţa tuturor documentelor şi altor informaţii primite precum şi persoanele cărora 
le-au fost încredinţate. 
9.4. În situaţia în care Prestatorul are cunoştinţă de orice divulgare sau utilizare neautorizată a 
informaţiilor sau documentelor la care are acces pe durata îndeplinirii Contractului, va notifica de îndată 
Achizitorul în acest sens şi va depune toate diligentele pentru a sprijini Achizitorul în scopul limitării 
oricăror daune sau pierderi prezente şi viitoare, ce rezultă din respectiva divulgare şi/sau utilizare 
neautorizată a informaţiilor sau documentelor. 
9.5. Prestatorul se obligă să îl despăgubească pe Achizitor pentru întreg prejudiciul suferit de acesta ca 
urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a oricărei obligaţii de confidenţialitate asumate prin 
Contract. 
9.6. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la 
contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 
contractantă; 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 
pentru asemenea dezvăluire; 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 
Cap. 10. DREPTURI  
10.1. Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate, rezultatele serviciilor şi/sau 
materialele folosite nu încalcă în niciun fel drepturile vreunei terţe părţi. 
10.2. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii, plângeri şi/sau acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, drept de autor etc.), legate de serviciile prestate şi/sau de 
materialele folosite, şi 
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b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente. 
10.3. În cazurile prevăzute la art. 10.2, Prestatorul va avea dreptul să intervină în orice proces şi să 
formuleze orice apărare împotriva vreunei astfel de acţiuni sau pretenţii, iar la cererea Achizitorului, 
Prestatorul pe cheltuiala sa va interveni şi va conduce orice litigiu care va apărea în legătură cu cele 
anterior menţionate. 
10.4. (1) În situaţia în care decizia pronunţată se referă în vreun mod la împrejurarea că dreptul de 
utilizare a rezultatelor serviciilor/materialelor folosite vatămă drepturile vreunei alte persoane, atunci 
Prestatorul pe cheltuiala sa va proceda, în maximum 30 (treizeci) de zile de la pronunţarea respectivei 
decizii, după cum urmează: 

(i) fie va procura Achizitorului dreptul de a utiliza materialele şi/sau rezultatele serviciilor în 
continuare; 

(ii) fie va modifica sau înlocui materialele şi/sau rezultatele serviciilor, astfel încât să nu se aducă 
atingere în vreun fel drepturilor vreunei terţe persoane. 
(2) În situaţia în care Prestatorul nu respectă obligaţiile prevăzute la alin. (1) Achizitorul are dreptul de 
a solicita penalităţi de întârziere conform art. 13.6. şi/sau de a cere rezilierea Contractului conform Cap. 
16. 
10.5. La momentul semnării fără obiecţiuni a fiecărui proces - verbal de recepţie a fiecărui livrabil are loc, 
în mod automat şi fără îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile, transferul exclusiv al dreptului de 
proprietate, inclusiv toate drepturile patrimoniale de autor asupra livrabilelor rezultate din prestarea 
serviciilor ce fac obiectul acestui Contract. În acest sens, Achizitorul are dreptul exclusiv şi nelimitat de a 
utiliza, difuza şi/sau multiplica şi/sau exploata livrabilele şi datele cuprinse în acestea, după cum consideră 
cuvenit, în conformitate cu nevoile sale. Pentru evitarea oricărui dubiu, se convine faptul că cesiunea 
drepturilor patrimoniale de autor are caracter exclusiv, nu este limitată teritorial, este realizată pe o durata 
nedeterminată şi nelimitată, este definitivă şi integrală. Preţul cesiunii este inclus în preţul al Contractului. 
 
Cap. 11. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE 
11.1. Prestatorul garantează buna execuţie, cantivativă şi calitativă, a obligaţiilor care fac obiectul 
Contractului, prin prezentarea, în termen de cel mult 7 (şapte) zile lucrătoare de la semnarea 
Contractului de către ambele părţi, a unui instrument de garantare în valoare de .............. lei, 
reprezentând 5% din preţul total al Contractului prevăzut la Cap. 4., fără TVA (echivalentul în lei al sumei 
de .... Euro valabil la data semnării Contractului). Garanția de bună execuție va fi valabilă cel puţin până la 
data de ..... iar instrumentul de garantare va fi emis exclusiv în favoarea Achizitorului, într-o formă şi cu 
un conţinut substanţial identice cu modelul prezentat în Anexa nr. 4. La momentul prezentării, instrumentul 
de garantare înlocuieşte de drept modelul prezentat în Anexa nr. 4.  
11.2. (1) În cazul neîndeplinirii obligaţiei asumate la pct. 11.1., Prestatorul datorează Achizitorului 
penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea garanţiei de bună-execuţie, pentru fiecare zi de întârziere în 
îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiei, penalităţi ce pot fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de Achizitor 
din obligaţia de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.  
(2) În cazul în care se constată că perioada de valabilitate a garanției de bună execuție prevăzută la pct. 
11.1 nu acoperă întreaga perioadă de derulare a Contractului, Prestatorul are obligația de a prezenta 
un addendum de prelungire a perioadei de valabilitate a garanției cu perioada corespunzătoare, în termen 
de 7(șapte) zile lucrătoare de la solicitarea Achizitorului. În caz contrar vor fi aplicate penalitățile 
prevăzute la alin. (1).  
11.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie dacă Prestatorul nu 
îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul Contract. Anterior emiterii de pretenţii asupra garanţiei 
de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a transmite Prestatorului o notificare prin care constată 
culpa acestuia, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. Dacă garanţia de buna execuţie nu 
acoperă integral valoarea prejudiciului, Achizitorul are dreptul de a solicita Prestatorului plata oricărei 
sume pentru acoperirea integrală a prejudiciului suferit.  
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11.4. În termen de maxim 14 (paisprezece) zile de la data semnării fără obiecţiuni a procesului – verbal de 
recepţie aferent ultimului livrabil, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra garanţiei 
de bună execuţie, părţile convin eliberarea integrală a garanţiei de bună execuţie.  
 
Cap. 12. RECEPŢIE  
12.1. Livrabilele prevăzute la art. 2.1 lit. f), reprezentând rezultatele serviciilor finalizate, trebuie predate 
la sediul Achizitorului din Bucureşti, str. Delea Nouă, nr. 2, Sector 3.  
12.2. Dacă serviciile care fac obiectul Contractului nu corespund specificaţiilor prevăzute în Caietul de 
sarcini – Anexa nr. 1 şi Propunerea tehnică – Anexa nr. 2, Achizitorul are dreptul să refuze recepţia 
acestora, iar Prestatorul are obligaţia de a face toate modificările necesare pentru ca serviciile să 
corespundă condiţiilor şi standardelor impuse de Achizitor. 
12.3. Certificarea de către Achizitor a faptului că serviciile prestate corespund specificaţiilor prevăzute în 
Caietul de sarcini - Anexa nr. 1 şi în Propunerea tehnică - Anexa nr. 2 la prezentul Contract iar livrabilele 
au fost întocmite cu respectarea condiţiilor prevăzute în aceste documente se face prin semnarea fără 
obiecţiuni de către reprezentanţii autorizaţi ai Achizitorului a proceselor–verbale de recepţie prevăzute la 
art. 2.1 lit. g). 
 
Cap. 13. OBLIGAŢIILE GENERALE ALE PRESTATORULUI 
13.1. Prestatorul declară şi garantează că are deplina competenţă de a semna prezentul Contract şi de 
a executa obligaţiile ce îi revin din prezentul Contract, în considerarea specificului obligaţiilor asumate, în 
conformitate cu prevederile legale în materie şi cu respectarea condiţiilor prevăzute în Caietul de sarcini – 
Anexa nr. 1 şi Propunerea tehnică – Anexa nr. 2 la prezentul Contract.  
13.2. Persoana care semnează prezentul Contract în numele Prestatorului este legal împuternicită în 
acest sens. 
13.3. (1) Prestatorul va începe prestarea serviciilor aferente activităţilor prevăzute pentru lotul 2 din 
Caietul de sarcini – Anexa nr.1 de la data solicitării transmise de Achizitor.  
(2) Achizitorul va transmite solicitarea în perioada 01.11.2015 – 31.12.2015. În situația în care 
Achizitorul nu transmite până la data de 31.12.2015 o solicitare în acest sens, Contractul încetează să 
mai producă efecte, fără plata de daune interese sau penalități în sarcina vreuneia dintre părți.  
(3) Achizitorul are dreptul de a transmite solicitarea de începere a serviciilor și anterior datei de 
01.11.2015. În această situație, dacă Prestatorul își exprimă acordul, termenul de prestare a serviciilor 
curge de la data transmiterii acestei solicitări. Dacă Prestatorul nu își exprimă acordul, termenul de 
prestare a serviciilor curge de la data de 01.11.2015.  
13.4. (1) Serviciile aferente activităţilor prevăzute pentru lotul 2 din Caietul de sarcini –Anexa nr. 1 vor fi 
prestate de către Prestator respectând termenele și etapele prevăzute pentru fiecare dintre aceste 
activități în Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 și în Propunerea tehnică – Anexa nr. 2 pentru lotul 2. 
(2) Livrabilele corespunzătoare serviciilor prevăzute la alin. (1) trebuie transmise Achizitorului în 
termenele menționate pentru fiecare dintre aceste livrabile în Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 la Contract, 
termene asumate de Prestator prin Propunerea tehnică – Anexa nr. 2 la prezentul Contract. 
13.5. (1) Termenele de prestare a serviciilor prevăzute la pct. 13.4 se consideră respectate în măsura în 
care procesele-verbale de recepţie aferente livrabilelor respective sunt semnate fără obiecţiuni până la 
expirarea acestor termene, astfel cum sunt ele menționate pentru lotul 2 în Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 
și în Propunerea tehnică – Anexa nr. 2 la prezentul Contract.  
(2) Pentru încadrarea în termenele de prestare a serviciilor prevăzute mai sus, Prestatorul  trebuie sa aibă 
în vedere inclusiv perioadele necesare pentru furnizarea informaţiilor de către Achizitor, astfel cum sunt 
prevăzute în Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 la Contract. 
(3) În termenele de prestare a serviciilor nu este inclusă perioada de analiză a livrabilelor de către 
Achizitor, prevăzută în Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 la Contract. 
13.6. În cazul neîndeplinirii culpabile a unei obligaţii asumate prin prezentul Contract, Prestatorul 
datorează Achizitorului penalităţi de întârziere de 0,15% din preţul, fără TVA, al activității respective care 
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face obiectul prezentului Contract, astfel cum sunt aceste prețuri prevăzute în Propunerea finaciară – 
Anexa nr. 3. Penalitățile se calculează pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a 
oricărei obligaţii aferente activității respective și vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către Achizitor 
din obligaţia de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere. În cazul în care 
penalităţile nu pot fi deduse din preţ, Prestatorul are obligaţia de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) 
zile de la primirea solicitării din partea Achizitorului.  
13.7. Prestatorul garantează că nu se află în situaţia unui conflict de interese, astfel cum este definit la 
pct. 2 lit. i) din Contract, şi se obligă să împiedice apariţia unei astfel de situaţii şi să informeze de îndată 
Achizitorul despre orice situaţie care generează sau care ar putea genera un asemenea conflict. 
13.8. Prestatorul se angajează ca pe toată perioada de derulare a Contractului să respecte integral, în 
legătură cu prestarea serviciilor care fac obiectul Contractului, condiţiile şi obligaţiile referitoare la 
protecţia mediului şi la asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, stabilite în legislaţia naţională şi 
europeană. Răspunderea pentru neîndeplinirea acestor obligaţii aparţine în mod exclusiv Prestatorului.   
13.9. Toate activitătile din cadrul Contractului vor fi efectuate de către echipa Prestatorului care va 
include cel puţin expertul menţionat în ofertă. Orice înlocuire sau modificare a echipei Prestatorului 
trebuie justificată în mod obiectiv şi se va efectua numai cu acordul Achizitorului şi sub condiţia ca 
persoana/persoanele propuse pentru înlocuire să îndeplinească cerinţele de calificare privind personalul de 
specialitate cel puţin la nivelul celor ofertate. 
13.10. Prestatorul se angajează că, după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie 
aferent ultimului livrabil, pe o perioadă de cel puţin  6 (şase) luni de la data respectivă, va răspunde, cu 
titlu gratuit, la orice solicitare formulată în scris de către Achizitor, în sensul lămuririi sau susţinerii celor 
indicate în cuprinsul livrabilelor. Termenul de răspuns nu poate fi mai mare de 10 (zece) zile lucrătoare 
de la solicitarea Achizitorului.    
 
Cap. 14. OBLIGAŢIILE GENERALE ALE ACHIZITORULUI 
14.1. Achizitorul declară şi garantează că este o instituţie publică ce are calitatea legală să încheie 
prezentul Contract şi să îndeplinească toate obligaţiile ce decurg din acesta. 
14.2. Persoanele care semnează prezentul Contract în numele Achizitorului sunt legal împuternicite în 
acest sens. 
14.3.  Achizitorul se obligă să plătească serviciile prestate în condiţiile şi termenele prevăzute la Cap. 4 şi 
5. 
14.4. (1) Achizitorul se obligă să transmită Prestatorului toate datele şi informaţiile necesare prestării 
serviciilor conform prevederilor Caietului de sarcini – Anexa nr. 1., în termen de cel mult 10 (zece) zile 
lucrătoare de la solicitarea lor de către Prestator. 
(2)  De asemenea, Achizitorul are obligaţia de a analiza livrabilele şi de a transmite eventualele observaţii 
Prestatorului în cel mult 10(zece) zile lucrătoare de la primirea fiecăruia dintre acestea. 
(3) În situaţia nerespectării de către Achizitor a termenelor menţionate la alin. (1) şi (2), perioadele cu 
care se depăşesc aceste termene nu vor fi incluse în termenele de prestare a serviciilor în sarcina 
Prestatorului şi nu vor putea fi solicitate penalităţi de întârziere în sarcina vreunei părţi pentru aceste 
întârzieri.  
14.5. Achizitorul va comunica Prestatorului persoanele care vor fi implicate în derularea Contractului.  
14.6. Neefectuarea plăţilor de către Achizitor conform Cap. 4 şi 5 atrage obligarea acestuia la plata unei 
penalităţi de întârziere egale cu 0,15 % din valoarea sumei neachitate, fără TVA, pentru fiecare zi de 
întârziere, până la achitarea integrală a sumei. 
14.7. Achizitorul va transmite Prestatorului o notificare cu privire la încetarea obligaţiilor 
Prestatorului ce decurg din acest Contract, în situația în care nu transmite o solicitare a prestare a 
serviciilor până la data de 31.12.2015. 
 
 Cap. 15. ACTE ADIŢIONALE 
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15.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor Contractului, prin acte adiţionale. 
 
CAP. 16. REZILIEREA CONTRACTULUI 
16.1. Contractul se reziliază de plin drept, la simpla notificare scrisă a Achizitorului şi fără vreo altă 
formalitate de punere în întârziere sau altă formalitate prealabilă, în oricare din următoarele cazuri: 
 a) dacă Prestatorul nu constituie garanţia de bună execuţie a Contractului în termen de 15 
(cincisprezece) zile de la data scadenţei prevăzute la pct. 11.1.; 
 b) dacă Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de prestare a serviciilor în termen de 30 
(treizeci) de zile de la data scadenţelor prevăzute la pct. 13.4; 
 c) dacă se constată că Prestatorul se află într-o situaţie de conflict de interese, astfel cum este 
definită la pct. 2 lit. i)  şi pct. 13.7 din Contract. 
16.2. (1) Dacă Contractul este desfiinţat în condiţiile pct. 16.1., Achizitorul are dreptul, sub titlul de 
daune interese compensatorii, la plata de către Prestator a unei sume în cuantum de 30% din preţul total 
al Contractului prevăzut la Cap. 4., fără TVA. Încasarea daunelor interese nu aduce atingere dreptului 
Achizitorului de a se adresa instanţelor judecătoreşti pentru acoperirea prejudiciului suferit ca urmare a 
neîndeplinirii de către Prestator a obligaţiilor asumate. 
(2) Pe lângă sancțiunile prevăzute la alin. (1), în situația în care Contractul este desfiinţat în condiţiile pct. 
16.1. lit. b), Achizitorul nu va plăti diferența rămasă rezultată între prețurile prevăzute în Propunerea 
financiară – Anexa nr. 3 pentru activitățile prevăzute la pct. 1 și pct. 2.1 pentru lotul 2 din Caietul de sarcini 
și suma de plată prevăzută la pct. 4.1 din prezentul Contract pentru activitățile respective, dacă această 
diferență există.  
 
Cap. 17.  CESIUNEA  
17.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial drepturile şi/sau obligaţiile sale 
asumate prin Contract. 

(2) Prin excepţie de la alin. (1) poate fi cesionat dreptul Prestatorului de a încasa contravaloarea 
serviciilor prestate care fac obiectul Contractului cu respectarea strictă a prevederilor legale aplicabile.   
17.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind obligaţiile asumate prin 
Contract. 
 
Cap. 18. FORŢA MAJORĂ 
18.1. Forţa majoră este constatată de autoritatea competentă. 
18.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de răspunderea pentru neîndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
18.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 
mod complet, producerea/încetarea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 
18.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează de către o autoritate competentă că va acţiona o 
perioadă mai mare de 30 (treizeci) de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea 
de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-
interese. 
 
Cap. 19. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
19.1. Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice litigiu decurgând din sau în legatură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, 
executarea ori desfiinţarea lui. 
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19.2. Dacă Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc rezolvarea pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din 
sau în legatură cu acest Contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va 
soluţiona de instantele competente din Bucuresti, România, fiind exclusa posibilitatea referirii la conflictele 
de legi. 
 
Cap. 20. LIMBA 
20.1. Limba care guvernează prezentul Contract este limba română. 
 
Cap. 21.  LEGEA APLICABILĂ 
21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România, fiind exclusă posibiltatea referirii la 
conflictele de legi. 

 
Cap. 22.  COMUNICĂRI 
22.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea Contractului, trebuie să fie transmisă în 
scris. 
22.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
22.3. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
 
Cap. 23. DISPOZIŢII FINALE 
23.1. (1) Dacă oricare dintre prevederile Contractului este declarată nulă sau nu poate fi pusa în 
executare, celelalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate în niciun fel, vor rămâne valabile şi vor fi 
puse în executare în măsura permisă de lege. 
(2) Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită cu o alta clauză valabila, legală şi aplicabilă 
care să conducă la aceleaşi efecte juridice şi/sau economice.  
(3) Prestatorul nu poate denunţa unilateral Contractul. 
 23.2. Titlurile articolelor sunt puse pentru o mai uşoara referinţă pentru părţile contractuale şi nu 
afectează în niciun fel interpretarea sau îndeplinirea acestuia. 
 

Prezentul Contract a fost semnat, în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare 
parte contractantă.   

 
ACHIZITOR,                                                                    PRESTATOR, 
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SECŢIUNEA 4: FORMULARE 
 
 Secţiunea 4 conţine formularele 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 ofertei.  

Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică are 
obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi 
semnate de persoanele autorizate. 

 Anexa nr. 1 
 
            OFERTANT, 
............................................ 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE  
privind eligibilitatea 

 
 Subsemnatul(a) ......................................................................., reprezentant 

legal/împuternicit al ___________________________________________ (denumirea/numele şi 
sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător la procedura de 
„licitație deschisă” în vederea atribuirii contractelor având ca obiect prestarea de servicii de 

consultanţă pentru verificarea situaţiei privind costurile, veniturile şi capitalul angajat 
aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ce stau la baza cererii de 
compensare a costului net al furnizării serviciului universal aferent anului 2014, şi servicii de 
consultanţă suport pentru decizia de compensare a costului net (suma şi modalităţile de 
compensare), precum și servicii de consultanță pentru actualizarea valorii costului mediu 
ponderat al capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor tehnice și economice în care se 
realizează accesul, și pentru dezvoltarea unui model de calculație a costurilor rețelei și 
serviciilor oferite de către furnizorul de serviciu universal desemnat (cod CPV: 71621000-7), 
organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în 
declaraţii, că nu ne aflăm în situaţia prevăzută la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 (cinci) ani nu am fost 
condamnaţi prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei 
organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.  

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

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

OFERTANT, 
__________________________ 

(semnătura autorizată şi ştampila) 
 

Notă: În caz de ofertă comună prezenta declaraţie se va prezenta de către fiecare asociat în parte, iar în cazul ofertei susţinute 

de terţ/i declaraţia se va prezenta atât de ofertant, cât şi de terţul/ii susţinător/i. 
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Anexa nr. 2 
           OFERTANT, 
  _____________________ 
   (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 
 

Subsemnatul(a) ......................................................................., reprezentant legal/împuternicit al 
_____________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător la procedura de „licitație deschisă” în 
vederea atribuirii contractelor având ca obiect prestarea de servicii de consultanţă pentru 
verificarea situaţiei privind costurile, veniturile şi capitalul angajat aferente furnizării 
serviciilor din sfera serviciului universal, ce stau la baza cererii de compensare a costului net 
al furnizării serviciului universal aferent anului 2014, şi servicii de consultanţă suport pentru 
decizia de compensare a costului net (suma şi modalităţile de compensare), precum și servicii 
de consultanță pentru actualizarea valorii costului mediu ponderat al capitalului, identificarea 
și stabilirea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul, și pentru 
dezvoltarea unui model de calculație a costurilor rețelei și serviciilor oferite de către furnizorul 
de serviciu universal desemnat (cod CPV: 71621000-7), organizată de Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe proprie răspundere că: 

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;  
c) ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 

către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit; 

c1) în ultimii 2 (doi) ani ne-am îndeplinit integral obligaţiile contractuale decurgând din contracte 
încheiate cu diverşi beneficiari şi nu au existat situaţii în care să ne fi îndeplinit defectuos obligaţiile 
contractuale, din motive imputabile nouă, fapt care ar fi produs sau este de natură să producă grave 
prejudicii beneficiarilor contractelor; 

d) nu am fost condamnaţi, în ultimii 3 (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. 

e) nu suntem în situația în care să prezentăm informații false sau să nu prezentăm informațiile 
solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și 
selecție. 

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de 
calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are 
dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care 
dispunem.  

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

OFERTANT, 
__________________________ 

(semnătura autorizată şi ştampila) 
Notă: În caz de ofertă comună prezenta declaraţie se va prezenta de către fiecare asociat în parte, iar în cazul ofertei susţinute 

de terţ/i declaraţia se va prezenta atât de ofertant, cât şi de terţul/ii susţinător/i. Dacă este cazul, terţul susţinător va 

prezenta Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 lit. a), c1) şi d) din O.U.G. nr. 34/2006, conform modelului din 
Anexa nr. 2  
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Anexa  nr. 3 

 
 

            OPERATOR ECONOMIC, 
            _____________________ 
               (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 

 
 
Subsemnatul(a) ......................................................................., reprezentant legal/împuternicit al 

..............................................................................................., (denumirea/numele şi sediul/adresa 
operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător la procedura 
de “licitație deschisă” în vederea atribuirii contractelor având ca obiect prestarea de servicii de 
consultanţă pentru verificarea situaţiei privind costurile, veniturile şi capitalul angajat 
aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ce stau la baza cererii de 
compensare a costului net al furnizării serviciului universal aferent anului 2014, şi servicii de 
consultanţă suport pentru decizia de compensare a costului net (suma şi modalităţile de 
compensare), precum și servicii de consultanță pentru actualizarea valorii costului mediu 
ponderat al capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor tehnice și economice în care se 
realizează accesul, pentru dezvoltarea unui model de calculație a costurilor rețelei și serviciilor 
oferite de către furnizorul de serviciu universal desemnat (cod CPV: 71621000-7), organizată de 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe proprie răspundere, 
sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că nu am 
drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu am 
acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau nu 
mă aflu în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante prevăzute în lista de mai jos: 

 
Numele şi prenumele 

 
Funcţia 

Marius Cătălin MARINESCU Preşedinte  

Cornelia CIONCA Director, DEA 

Cristin Nicolae POPA Director Executiv, DEMC  

Eduard Lucian LOVIN Director Executiv, DER  

Gheorghe RUSEN,  Director Direcţia Reglementare Economică 

Ovidiu Florin TABĂRĂ Şef Departament, DA 

Bogdan MĂRGINEANU Şef Serviciu, Serviciul Juridic Achiziţii, DA 

Daniela-Ioana MOHORA Consilier juridic, Serviciul Juridic Achiziţii, DA 

Adriana – Ioana PENCIU Consilier juridic, Serviciul Juridic Achiziții, DA 

Codruţa Georgeta MERAN Şef Serviciu, Serviciul Achiziții Operaționale, DA 

Mirela Rodica BEJGU Expert, Serviciul Achiziții Operaționale, DA  

Gemma Luminița IOSIP Expert, Serviciul Achiziții Operaționale, DA 

Niculae Cătălin CALOIU Expert, Serviciul Achiziții Operaționale, DA 

Magda DINU Expert, Serviciul Achiziții Operaționale, DA 

Cristiana Mihaela STOIAN Expert, Serviciul Achiziții Operaționale, DA 
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Roxana Ionela CÎRJAN  Şef servicu, Serviciul Audit şi Contabilitatea Costurilor, DRE, 
DER 

Eugenia OANA Expert, Serviciul Audit şi Contabilitatea Costurilor, DRE, DER 

Oana-Daniela ZAHIU Expert, Serviciul Audit şi Contabilitatea Costurilor, DRE, DER 

 
 
Data completării _______________ 

 
 

OPERATOR ECONOMIC, 
 
 
 
 

................................................ 
(semnătura autorizată şi ştampilă) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notă: În caz de ofertă comună prezenta declaraţie se va prezenta de către fiecare asociat în parte, iar în caz de subcontractare 

declaraţia se va prezenta atât de ofertant cât şi de subcontractant/ţi, iar în cazul ofertei susţinute de terţ/i declaraţia se va 

prezenta atât de ofertant, cât şi de terţul/ii susţinător/i. 
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Anexa nr. 4 
 

            OFERTANT, 
  _____________________ 
    (denumirea/numele) 

 
CERTIFICAT  

de participare la licitaţie cu ofertă independentă 
 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 
............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică 
organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în calitate de 
autoritate contractantă, cu nr. .................................... din data de ..............................., 
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de 
vedere. 

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele .........................................., următoarele: 
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care 

cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze 

oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta 

decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri 
de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, 
fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva 
procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu 
obiectul respectivei proceduri; 

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte 
de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. 

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate 
în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. 

 
Data: ................................... 
 

OFERTANT, 
Reprezentant/Reprezentanţi legali 

 (semnături) 
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Anexa nr. 5   
                                     
                                           

          OFERTANT, 
_____________________ 
  (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE (pentru lotul 1) 

privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3(trei) ani* 

 
 

 
         Subsemnatul(a) _____________________________ reprezentant legal/împuternicit al 

___________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant la procedura de „licitaţie deschisă” în vederea atriburii contractelor având 
ca obiect prestarea de servicii de consultanţă pentru verificarea situaţiei privind costurile, 
veniturile şi capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ce 
stau la baza cererii de compensare a costului net al furnizării serviciului universal aferent 
anului 2014, şi servicii de consultanţă suport pentru decizia de compensare a costului net 
(suma şi modalităţile de compensare), precum și servicii de consultanță pentru actualizarea 
valorii costului mediu ponderat al capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor tehnice și 
economice în care se realizează accesul, și pentru dezvoltarea unui model de calculație a 
costurilor rețelei și serviciilor oferite de către furnizorul de serviciu universal desemnat (cod 
CPV: 71621000-7), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii şi excluderii 
din procedura de atribuire, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul(a) declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 
din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante cu privire la orice aspect 
tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 

 
 

Nr. 
crt. 

Obiectul contractului Denumirea/ 
numele 
Beneficiarului/ 
Clientului/Adresa 

Calitatea 
prestatorului** 

Perioada de derulare 
a contractului*** 

zi/lună/an 

     

     

 
 
 
* Ultimii trei ani se rapoteaza începând cu data limită stabilită pentru depunerea ofertelor 
** Se va preciza 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 data de începere şi de finalizare a contractului.  
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 De asemenea, declar că în contractul/-ele prevăzut/-e din tabelul de mai sus, am realizat, în ultimii 
3 (trei) ani, servicii de consultanţă privind asistenţa acordată în domeniul comunicaţiilor electronice sau 
serviciilor poştale pentru calculul costului net al furnizării serviciului universal sau servicii de consultanță 
având ca obiect asistenţa acordată la întocmirea situaţiilor financiare separate de către societăţile 
desemnate ca furnizori de serviciu universal în domeniul comunicaţiilor electronice sau serviciilor poştale 
(se va alege varianta corespunzătoare), pentru ....................................... (beneficiar,). 
 
 
 

   Anexez prezentei declaraţii, aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire,  
certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarul/beneficiarii contractului menţionat/ţi în 
formular, care conţin informaţii din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de mai sus şi faptul că serviciile 
au fost prestate în conformitate cu obligaţiile contractuale. 
   
 

 
 

  
Data completării  
_______________ 
 

 
 
 

OFERTANT, 
__________________________ 

(semnătura autorizată şi ştampila) 
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Anexa nr. 6                                      

                                           
          OFERTANT, 
_____________________ 
  (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE (pentru Lotul 2) 

privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3(trei) ani* 

 
 

 
         Subsemnatul(a) _____________________________ reprezentant legal/împuternicit al 

___________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant la procedura de „licitaţie deschisă” în vederea atriburii contractelor având 
ca obiect prestarea de servicii de consultanţă pentru verificarea situaţiei privind costurile, 
veniturile şi capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ce 
stau la baza cererii de compensare a costului net al furnizării serviciului universal aferent 
anului 2014, şi servicii de consultanţă suport pentru decizia de compensare a costului net 
(suma şi modalităţile de compensare), precum și servicii de consultanță pentru actualizarea 
valorii costului mediu ponderat al capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor tehnice și 
economice în care se realizează accesul, și pentru dezvoltarea unui model de calculație a 
costurilor rețelei și serviciilor oferite de către furnizorul de serviciu universal desemnat (cod 
CPV: 71621000-7), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii şi excluderii 
din procedura de atribuire, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul(a) declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 
din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante cu privire la orice aspect 
tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 

 

Nr. 
crt. 

Obiectul contractului Denumirea/ 
numele 
Beneficiarului/ 
Clientului/Adresa 

Calitatea 
prestatorului** 

Perioada de derulare 
a contractului*** 

zi/lună/an 

     

     

 
 

* Ultimii trei ani se rapoteaza începând cu data limită stabilită pentru depunerea ofertelor 
** Se va preciza 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 data de începere şi de finalizare a contractului.  
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 De asemenea, declar că în contractul/-ele prevăzut/-e din tabelul de mai sus am realizat, în ultimii 
3 (trei) ani, servicii de consultanţă privind dezvoltarea unui model de calculație a costurilor rețelei și 
serviciilor furnizate de către un furnizor din domeniul comunicațiilor electronice sau din domeniul serviciilor 
poștale, pentru…………..(beneficiar). 
 
 Rezultatele serviciilor de consultanță prestate în cadrul contractelor menționate mai sus pot fi 
vizualizate accesând următoarele link-uri……………………………………………….. (în măsura în care rezultatele 
serviciilor sunt publice). 

  Anexez prezentei declaraţii, aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire,  
certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarul/beneficiarii contractului menţionat/ţi în 
formular, care conţin informaţii din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de mai sus şi faptul că serviciile 
au fost prestate în conformitate cu obligaţiile contractuale. 

 
 

    
   

Data completării  
_______________ 

 
 

OFERTANT, 
__________________________ 

(semnătura autorizată şi ştampila) 
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Anexa nr. 7 
 
 

      OFERTANT, 
  _____________________ 
          (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE  

privind personalul de specialitate  
- pentru Lotul nr. 2 - 

 
  
 Subsemnatul(a) ____________________________, reprezentant legal/ împuternicit al 
__________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant la procedura „licitaţie deschisă” în vederea atribuirii contractelor de 
achiziţie publică având ca obiect prestarea de servicii de consultanţă pentru verificarea situaţiei 
privind costurile, veniturile şi capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera 
serviciului universal, ce stau la baza cererii de compensare a costului net al furnizării 
serviciului universal aferent anului 2014, şi servicii de consultanţă suport pentru decizia de 
compensare a costului net (suma şi modalităţile de compensare), precum și servicii de 
consultanță pentru actualizarea valorii costului mediu ponderat al capitalului, identificarea și 
stabilirea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul, și pentru dezvoltarea 
unui model de calculație a costurilor rețelei și serviciilor oferite de către furnizorul de serviciu 
universal desemnat (cod CPV: 71621000-7), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare 
şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate falsului în declaraţii, 
că ___________________________ (denumirea/numele operatorului economic) dispune sau are asigurat 
angajamentul de participare pentru următorul/următorii specialist/specialiști: 
 
1. Dl./Dna....................................................... în calitate de Expert care îndeplineşte următoarea 
cerinţă:  

 - participarea la cel puțin un proiect de consultanţă privind dezvoltarea unui model de calculație a 
costurilor rețelei și serviciilor furnizate de către un furnizor din domeniul comunicațiilor electronice sau din 
domeniul serviciilor poștale...........................................................(obiectul şi denumirea proiectului) – 
conform CV şi documente suport prezentate anexat. 
 
          Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 
din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante cu privire la cele 
declarate prin prezenta.          
 
 De asemenea, anexez la prezenta CV-uri şi documente-suport (conform Instrucţiunii nr. 1/2013 
emise de ANRMAP) care probeză îndeplinirea cerinţelor cu privire la proiectul menţionate mai sus, astfel 
cum au fost solicitate în Documentaţia de atribuire.  
 
 Subsemnatul(a) declar că în situaţia în care .................................... (denumirea/numele 
operatorului economic) va fi desemnat câştigător al prezentei proceduri de atribuire, se va asigura 
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îndeplinirea contractului care face obiectul achiziţiei prin personalul menţionat în prezenta declaraţie pe 
propria răspundere. De asemenea, mă angajez că orice modificare sau înlocuire a personalului de 
specialitate se va efectua doar cu acordul ANCOM şi numai în măsura în care se asigură respectarea 
cerinţelor privind personalul de specialitate cel puţin la nivelul celor ofertate.  
 
 
 
 
     Data completării ______________. 
 

 
OFERTANT, 

______________________ 
(semnătura autorizată şi ştampila) 
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Anexa nr. 8 
 

                                                 
 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 
- pentru Lotul nr. 2 -  

 
 

 Subsemnatul/Subsemnata __________________________, legitimat prin _____ seria _____ nr. 
___________ emis de _______________________ declar că sunt disponibil/ă pentru a îndeplini în 
totalitate atribuţiile aferente poziţiei de ___________________________ (responsabilitatea persoanei 
respective) în cadrul contractului de achiziţie publică având ca obiect prestarea de servicii de 
consultanţă pentru verificarea situaţiei privind costurile, veniturile şi capitalul angajat 
aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ce stau la baza cererii de 
compensare a costului net al furnizării serviciului universal aferent anului 2014, şi servicii de 
consultanţă suport pentru decizia de compensare a costului net (suma şi modalităţile de 
compensare)/ prestarea de servicii de consultanță pentru actualizarea valorii costului mediu 
ponderat al capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor tehnice și economice în care se 
realizează accesul, și pentru dezvoltarea unui model de calculație a costurilor rețelei și 
serviciilor oferite de către furnizorul de serviciu universal desemnat (cod CPV: 71621000-7), 
pe întreaga perioadă în care este necesară implicarea mea în derularea contractului, în cazul în care acesta 
va fi atribuit, ca urmare a organizării procedurii de “licitaţie deschisă” de către Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, operatorului economic  _________________________ 
_____________________________ (denumirea/numele ofertantului). 
 
 Declar că toate informaţiile comunicate de operatorul economic _________________________ 
_____________________________ (denumirea/numele ofertantului) în cuprinsul ofertei cu privire la 
experienţa mea profesională sunt conforme cu realitatea.  
  
 Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
Nume şi prenume  _________________________ 
 
Semnătură  ____________________ 
 
 
Dată ________________ 
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Anexa nr. 9 
             OFERTANŢII, 
................................................ 
           (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIA  

privind depunerea unei oferte comune* 

 

 Subsemnaţii,  
 a) ................................................................................................, reprezentant legal al 
________________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa 
operatorului economic) - lider al asocierii 
 şi 
 b) ................................................................................................, reprezentant legal al 
________________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa 
operatorului economic) – asociat 
…………………………………………………… 

în cadrul procedurii de atribuire a contractelor având ca obiect prestarea de servicii de 
consultanţă pentru verificarea situaţiei privind costurile, veniturile şi capitalul angajat 
aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ce stau la baza cererii de 
compensare a costului net al furnizării serviciului universal aferent anului 2014, şi servicii de 
consultanţă suport pentru decizia de compensare a costului net (suma şi modalităţile de 
compensare), precum și servicii de consultanță pentru actualizarea valorii costului mediu 
ponderat al capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor tehnice și economice în care se 
realizează accesul, și pentru dezvoltarea unui model de calculație a costurilor rețelei și 
serviciilor oferite de către furnizorul de serviciu universal desemnat (cod CPV: 71621000-7), 
organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declarăm pe 
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că depunem ofertă comună, ne 
asumăm obligaţia solidară pentru oferta comună şi ne angajăm să răspundem în solidar pentru orice 
consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică în cazul în care oferta comună va fi declarată 
câştigătoare. 
   
 

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

OFERTANT,                        OFERTANT, 
______________________   _________________________ 

    (semnătura autorizată şi ştampila)                         (semnătura autorizată şi ştampila) 

 
* Se completează pentru fiecare lot în parte, dacă este cazul 
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Anexa nr. 10 

                                                                        

           OFERTANT, 
  _____________________ 
   (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite 

de subcontractanţi şi specializarea acestora * 
 

Subsemnatul(a) …………………………………………..........................., reprezentant legal/ împuternicit al 
...................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant la procedura de “licitație deschisă” în vederea atribuirii contractelor având 
ca obiect prestarea de servicii de consultanţă pentru verificarea situaţiei privind costurile, 
veniturile şi capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ce 
stau la baza cererii de compensare a costului net al furnizării serviciului universal aferent 
anului 2014, şi servicii de consultanţă suport pentru decizia de compensare a costului net 
(suma şi modalităţile de compensare), precum și servicii de consultanță pentru actualizarea 
valorii costului mediu ponderat al capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor tehnice și 
economice în care se realizează accesul, și pentru dezvoltarea unui model de calculație a 
costurilor rețelei și serviciilor oferite de către furnizorul de serviciu universal desemnat (cod 
CPV: 71621000-7), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură de atribuire şi a 
sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
     Subsemnatul(a) declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor 
şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraţie. 
     Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante cu privire la orice aspect 
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 
                                                

Nr. 
crt. 

Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce 
urmează a fi subcontractate 

Acord subcontractor cu specimen 
de semnătură 

    

    

    

 
Data completării: …………………… 

 
 

OFERTANT, 
______________________ 

(semnătura autorizată şi ştampila) 
 

* Se completează pentru fiecare lot în parte, dacă este cazul 
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Anexa nr. 11A 
                                                                        

           OFERTANT, 
  _____________________ 
   (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind conflictul de interese 

- pentru Lotul nr. 1 -  
 

 
Subsemnatul(a) …………………………………………..........................., reprezentant legal/ împuternicit al 

...................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant la procedura de “licitație deschisă” în vederea atribuirii contractelor având 
ca obiect prestarea de servicii de consultanţă pentru verificarea situaţiei privind costurile, 
veniturile şi capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ce 
stau la baza cererii de compensare a costului net al furnizării serviciului universal aferent 
anului 2014, şi servicii de consultanţă suport pentru decizia de compensare a costului net 
(suma şi modalităţile de compensare), precum și servicii de consultanță pentru actualizarea 
valorii costului mediu ponderat al capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor tehnice și 
economice în care se realizează accesul, pentru dezvoltarea unui model de calculație a 
costurilor rețelei și serviciilor oferite de către furnizorul de serviciu universal desemnat și (cod 
CPV: 71621000-7), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură de atribuire şi a 
sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, ca nu am prestat sau nu prestăm servicii de consultanţă privind 
asistenţa acordată CNPR pentru întocmirea situaţiilor financiare separate pentru anul 2014 sau auditarea 
situaţiilor financiare separate pentru anul 2014 întocmite de CNPR, şi nici servicii de consultanţă privind 
asistenţa acordată în realizarea calculului costului net al furnizării serviciului universal al CNPR pentru anul 
2014.  

De asemnea, garantăm că nu vom presta serviciile menţionate mai sus pe perioada derulării 
contractului de consultanţă încheiat cu ANCOM, în situaţia în care oferta noastră depusă în cadrul prezentei 
proceduri de atribuire va fi declarată câştigătoare.       

 
 
 

Data completării: .../.../........ 
 

OFERTANT, 
______________________ 

(semnătura autorizată şi ştampila) 
 
 

Notă: În caz de ofertă comună prezenta declaraţie se va prezenta de către fiecare asociat în parte, iar în caz de subcontractare 

declaraţia se va prezenta atât de ofertant cât şi de subcontractant/ţi, iar în cazul ofertei susţinute de terţ/i declaraţia se va 
prezenta atât de ofertant, cât şi de terţul/ii susţinător/i. 
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Anexa nr. 11B 

                                                                        

           OFERTANT, 
  _____________________ 
   (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind conflictul de interese 

- pentru Lotul nr. 2 -  
 

 
Subsemnatul(a) …………………………………………..........................., reprezentant legal/ împuternicit al 

...................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant la procedura de “licitație deschisă” în vederea atribuirii contractelor având 
ca obiect prestarea de servicii de consultanţă pentru verificarea situaţiei privind costurile, 
veniturile şi capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ce 
stau la baza cererii de compensare a costului net al furnizării serviciului universal aferent 
anului 2014, şi servicii de consultanţă suport pentru decizia de compensare a costului net 
(suma şi modalităţile de compensare), precum și servicii de consultanță pentru actualizarea 
valorii costului mediu ponderat al capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor tehnice și 
economice în care se realizează accesul, și pentru dezvoltarea unui model de calculație a 
costurilor rețelei și serviciilor oferite de către furnizorul de serviciu universal desemnat (cod 
CPV: 71621000-7), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură de atribuire şi a 
sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, ca nu ne aflăm în nicio situație în măsură să ne influențeze 
capacitatea de a furniza o opinie profesională obiectivă și imparțială sau care să ne împiedice în orice 
moment să acordăm prioritate intereselor ANCOM, legată de posibile contracte viitoare sau de conflicte cu 
alte angajamente, trecute sau prezente.  

 
 
 

Data completării: .../.../........ 
 

OFERTANT, 
______________________ 

(semnătura autorizată şi ştampila) 
 

Notă: În caz de ofertă comună prezenta declaraţie se va prezenta de către fiecare asociat în parte, iar în caz de subcontractare 

declaraţia se va prezenta atât de ofertant cât şi de subcontractant/ţi, iar în cazul ofertei susţinute de terţ/i declaraţia se va 

prezenta atât de ofertant, cât şi de terţul/ii susţinător/i. 
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Anexa nr. 12 
             EMITENT,                                                                         
............................................                                                  
           (denumirea)      

INSTRUMENT DE GARANTARE  
pentru participare cu ofertă la procedura  

de atribuire a contractului de achiziţie publică 
pentru lotul nr…* 

    
 Către, 
      Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii  
      Str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, Bucureşti 
 

Cu privire la procedura de „licitaţie deschisă” în vederea atribuirii contractelor având ca obiect 
prestarea de servicii de consultanţă pentru verificarea situaţiei privind costurile, veniturile şi 
capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ce stau la baza 
cererii de compensare a costului net al furnizării serviciului universal aferent anului 2014, şi 
servicii de consultanţă suport pentru decizia de compensare a costului net (suma şi 
modalităţile de compensare), precum și servicii de consultanță pentru actualizarea valorii 
costului mediu ponderat al capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor tehnice și 
economice în care se realizează accesul, și pentru dezvoltarea unui model de calculație a 
costurilor rețelei și serviciilor oferite de către furnizorul de serviciu universal desemnat (cod 
CPV: 71621000-7), noi ................................ (denumirea băncii/societăţii de asigurare), având sediul 
înregistrat la ................................................................... (adresa băncii/societăţii de asigurare), ne 
obligăm faţă de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), să 
plătim suma de ........... (.............), în cazul existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare**: 

 
a) ofertantul ______________________________ (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de 

valabilitate a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ________________________________ 

(denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 
c)  oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ________________________________ 

(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a 
ofertei. 

 
Prezenta garanţie este valabilă până la data de __.__.___. 

 
Parafată de Emitent __________ în ziua ___ luna ___________ anul ________ 
                           (semnătura autorizată) 
 

* În situația în care se depun oferte pentru ambele loturi se va constitui garanția de participare al cărei cuantum 
va fi determinat însumând valorile garanţiilor de participare pentru cele 2 (două) loturi pentru care se depune ofertă. 
 

**Conform prevederilor art. 86 alin. (3) coroborat cu art. 86 alin. (4) lit. c) din H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, instrumentul de garantare (scrisoarea de garanţie) trebuie să prevadă: 

-  fie că plata garanţiei se va executa la simpla cerere a ANCOM şi fără ca aceasta să aibă 
obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca, în cererea sa, ANCOM să specifice că suma 
cerută este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile de mai sus; 

- fie că plata garanţiei se va executa la cererea ANCOM însoţită de documente din cadrul 
procedurii de atribuire prin care se constată existenţa uneia dintre situaţiile de mai sus. 
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Anexa nr. 13 
               OFERTANT, 
................................................ 
       (denumirea/numele)  

                                                      FORMULAR DE OFERTĂ 

Către, 
 Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti 
 

1. Examinând Documentaţia de atribuire în cadrul procedurii de „licitație deschisă” organizată de 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în vederea atribuirii contractului 
având ca obiect prestarea de servicii de  consultanţă pentru verificarea situaţiei privind 
costurile, veniturile şi capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului 
universal, ce stau la baza cererii de compensare a costului net al furnizării serviciului universal 
aferent anului 2014, şi servicii de consultanţă suport pentru decizia de compensare a costului 
net (suma şi modalităţile de compensare), precum și servicii de consultanță pentru 
actualizarea valorii costului mediu ponderat al capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor 
tehnice și economice în care se realizează accesul, și pentru dezvoltarea unui model de 
calculație a costurilor rețelei și serviciilor oferite de către furnizorul de serviciu universal 
desemnat (cod CPV: 71621000-7), subsemnatul(a),................................., reprezentant 
legal/împuternicit al ofertantului ...............…………………………………….. (denumirea/numele ofertantului), 
declar că ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 
menţionată, să prestăm servicii de consultanţă aferentelotului nr……… pentru suma maximă totală de 
................................................... Euro(suma în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea 
adăugată în valoare de ....................... Euro (suma în litere şi în cifre). 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile de 
consultanță tehnică care fac obiectul lotului nr …..din cadrul acestei proceduri de atribuire în conformitate 
cu prevederile Documentaţiei de atribuire şi a ofertei depuse ..  

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă până la data de ........... (ziua/ luna/anul) şi ea 
va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică de ambele părţi, această ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, 
vor constitui un angajament valabil între noi. 
 5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, 
garanţia de bună execuţie va fi constituită în conformitate cu prevederile din Documentaţia de atribuire. 

Data completării: .../.../........ 
OFERTANT, 

______________________ 
(semnătura autorizată şi ştampila) 
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Anexa nr. 13A 
               OFERTANT, 
................................................       (denumirea/numele)                                     
 

                     FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ DETALIATĂ PENTRU LOTUL 1 

Livrabil 
nr. 

cf. Caiet 
sarcini 

Denumire livrabil  

 
Preț  

Euro, fără TVA 

1 
Raport privind suma ce ar putea fi colectată prin mecanismul de partajare a costurilor de la furnizorii de 
servicii poștale și/sau utilizatori 

 

2 
Raport privind punctele de acces păstrate în funcțiune în 2014 din rațiuni comerciale, dar care înregistrează 
pierderi 

 

3.1 Raport de evaluare privind scenariul de bază elaborat de către CNPR,   

3.2 
Raport de evaluare a scenariului alternativ propus de CNPR, a ipotezelor suplimentare propuse de către 
prestator în vederea stabilirii scenariului alternativ optim, 

 

3.3  Raport privind beneficiile intangibile  

4.1 
Raport privind evaluarea măsurii în care costul net al furnizării serviciului universal în anul 2014 reprezintă o 

sarcină injustă pentru furnizorul de serviciu universal. 

 

4.2 
Raport privind modalitatea optimă de compensare a costului net al furnizării serviciului universal în anul 

2014. 
 

 TOTAL (Euro fără TVA)  

 TOTAL (Euro, cu TVA)  
Data completării: .../.../........ 
 

 * Prețurile menționate mai sus includ toate costurile, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului de servicii în conformitate cu cerinţele 
minime obligatorii prevăzute în Secţiunea 2: Caietul de sarcini. Plata serviciilor se va efectua în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.  
OFERTANT, 

____________________ 



AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII (ANCOM) 

Documentaţia de atribuire în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă” pentru atribuirea contractelor având ca obiect prestarea de consultanţă pentru verificarea situaţiei privind costurile, 
veniturile şi capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ce stau la baza cererii de compensare a costului net al furnizării serviciului universal aferent anului 2014, şi 
servicii de consultanţă suport pentru decizia de compensare a costului net (suma şi modalităţile de compensare), precum și servicii de consultanță pentru actualizarea valorii costului mediu ponderat al 
capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul, și pentru dezvoltarea unui model de calculație a costurilor rețelei și serviciilor oferite de către furnizorul 
de serviciu universal desemnat (cod CPV: 71621000-7) 

 

SECŢIUNEA  4: FORMULARE 

 
 

82/86 

(semnătura autorizată şi ştampila) 
 
 

 
 

Anexa nr. 13B 
               OFERTANT, 
................................................       (denumirea/numele)                                     
 
                     FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ DETALIATĂ PENTRU LOTUL 2 

Activitate  nr. 
cf. Caiet sarcini 

Denumire livrabil  
 

Preț  
Euro, fără TVA 

1 Determinarea costului mediu ponderat al capitalului  

2.1. 

Identificarea situațiilor în care este necesară stabilirea condițiilor de acces la rețeaua poștală publică a 
CNPR, în vederea promovării eficienței economice și a concurenței efective pe piața serviciilor poștale, 
precum și în vederea maximizării beneficiilor utilizatorilor. 

 

 

2.2. 

Stabilirea condițiilor tehnice și economice în care se poate realiza accesul la rețeaua poștală publică, la 
elementele de infrastructură, precum și la serviciile furnizate de către CNPR 

 

 

 TOTAL (Euro fără TVA)  

 TOTAL (Euro, cu TVA)  

Data completării: .../.../........ 
 

* Prețurile menționate mai sus includ toate costurile, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului de servicii în conformitate cu cerinţele 
minime obligatorii prevăzute în Secţiunea 2: Caietul de sarcini. Plata serviciilor se va efectua în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.  

 
OFERTANT,____________________ 
(semnătura autorizată şi ştampila) 



Anexa nr. 14 
 

  

OFERTANT, 
............................. 
(denumirea/numele) 

Înregistrat la sediul ANCOM 
           nr. ...........data ..........….ora……… 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

         Către,  

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii  

Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Bucureşti                      

 

Ca urmare a Anunțului de participare privind aplicarea procedurii de „licitație deschisă” în 
vederea atribuirii contractelor având ca obiect obiect prestarea de servicii de consultanţă 
pentru verificarea situaţiei privind costurile, veniturile şi capitalul angajat aferente 
furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ce stau la baza cererii de 
compensare a costului net al furnizării serviciului universal aferent anului 2014, şi 
servicii de consultanţă suport pentru decizia de compensare a costului net (suma şi 
modalităţile de compensare), precum și servicii de consultanță pentru actualizarea 
valorii costului mediu ponderat al capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor 
tehnice și economice în care se realizează accesul, și pentru dezvoltarea unui model de 
calculație a costurilor rețelei și serviciilor oferite de către furnizorul de serviciu 
universal desemnat (cod CPV: 71621000-7), noi, ................……….............. 
(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, 
conţinând: 

 
a) propunerea tehnică;  
b) propunerea financiară; 
c) documentele care însoţesc oferta; 
d) dovada constituirii garanţiei de participare 
 

Avem speranţa că oferta noastră este conformă şi vă satisface cerinţele. 
 

Data completării ................................ 
 
Cu stimă, 

 
 

OFERTANT, 
................................................ 

(semnătura autorizată şi ştampilă) 
 

 
 
 
 
 



 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII (ANCOM) 
Documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect prestarea de servicii de consultanţă pentru 

verificarea situaţiei privind costurile, veniturile şi capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ce stau la 
baza cererii de compensare a costului net al furnizării serviciului universal aferent anului 2014, şi servicii de consultanţă suport pentru 
decizia de compensare a costului net (suma şi modalităţile de compensare), precum și servicii de consultanță pentru actualizarea valorii 
costului mediu ponderat al capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul, și pentru 
dezvoltarea unui model de calculație a costurilor rețelei și serviciilor oferite de către furnizorul de serviciu universal desemnat (cod CPV: 
71621000-7) 
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 Anexa  nr. 15 
                 EMITENT,                                                                         
............................................                                        
             (denumirea)      
 

INSTRUMENT DE GARANTARE  
DE BUNĂ  EXECUŢIE  

Către, 
        Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
        Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Bucureşti                      
 

 Cu privire la contractul  de servicii nr. ..........  având ca obiect obiect 
prestarea de servicii de consultanţă pentru verificarea situaţiei privind costurile, 
veniturile şi capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului 
universal, ce stau la baza cererii de compensare a costului net al furnizării serviciului 
universal aferent anului 2014, şi servicii de consultanţă suport pentru decizia de 
compensare a costului net (suma şi modalităţile de compensare)/ prestarea de servicii 
de consultanță pentru actualizarea valorii costului mediu ponderat al capitalului, 
identificarea și stabilirea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul, 
și pentru dezvoltarea unui model de calculație a costurilor rețelei și serviciilor oferite 
de către furnizorul de serviciu universal desemnat (cod CPV: 71621000-7), încheiat 
între ______________________, în calitate de Prestator, şi Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în calitate de Achizitor, 
ne obligăm irevocabil prin prezenta să plătim în favoarea Achizitorului, până la 
concurenţa sumei de ___________(_______), reprezentând 5% din valoarea 
contractului, fără TVA, orice sumă cerută de acesta astfel:  

i) necondiţionat, la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la culpa Prestatorului  

sau  

ii) condiţionat, la cererea Achizitorului, după constatarea culpei Prestatorului, în conformitate cu 
contractul garantat şi prezentarea acestei constatări de către Achizitor.  

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din 
partea Achizitorului sau a Prestatorului. 
  
 Prezenta garanţie este valabilă până la data de  ____________. 
 
 În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de 
valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra 
angajamentului emitentului, se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta 
scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.     
 
 
 Parafată de emitent ___________________ în ziua ___ luna ___________ anul ________ 
                           (semnătura autorizată) 
 
 
Notă: Instrumentul de garantare (scrisoarea de garanţie) va avea menţionat în cuprinsul său 
una dintre cele 2 (două) modalităţi prevăzute la pct. i) şi respectiv ii). 



 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII (ANCOM) 
Documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect prestarea de servicii de consultanţă pentru 

verificarea situaţiei privind costurile, veniturile şi capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ce stau la 
baza cererii de compensare a costului net al furnizării serviciului universal aferent anului 2014, şi servicii de consultanţă suport pentru 
decizia de compensare a costului net (suma şi modalităţile de compensare), precum și servicii de consultanță pentru actualizarea valorii 
costului mediu ponderat al capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul, și pentru 
dezvoltarea unui model de calculație a costurilor rețelei și serviciilor oferite de către furnizorul de serviciu universal desemnat (cod CPV: 
71621000-7) 
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Anexa nr. 16 
 

          OFERTANT, 
 __________________ 
   (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE  
privind acceptarea condiţiilor contractuale 

pentru Lotul nr…………. 
 
 
 

 Subsemnatul(a) _______________________________________, reprezentant 
legal/împuternicit al ___________________________________________ (denumirea/numele şi 
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la procedura de „licitație deschisă” în vederea 
atribuirii contractelor având ca obiect prestarea de servicii de consultanţă pentru 
verificarea situaţiei privind costurile, veniturile şi capitalul angajat aferente furnizării 
serviciilor din sfera serviciului universal, ce stau la baza cererii de compensare a 
costului net al furnizării serviciului universal aferent anului 2014, şi servicii de 
consultanţă suport pentru decizia de compensare a costului net (suma şi modalităţile 
de compensare), precum și servicii de consultanță pentru actualizarea valorii costului 
mediu ponderat al capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor tehnice și 
economice în care se realizează accesul, și pentru dezvoltarea unui model de calculație 
a costurilor rețelei și serviciilor oferite de către furnizorul de serviciu universal 
desemnat (cod CPV: 71621000-7), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria răspundere că sunt de acord cu toate clauzele 
contractuale prevăzute în modelul de contract prezentate în Secţiunea 3: Clauze contractuale 
obligatorii din Documentaţia de atribuire. 
 

Data completării _______________. 
 
 

OFERTANT, 
_______________________ 

(semnătura autorizată şi ştampila) 
 
 
Notă: Această declaraţie va fi prezentată în situaţia în care ofertantul nu are obiecţiuni/propuneri 
de modificare faţă de clauzele contractuale prevăzute în modelele de contracte prezentate în 
Secţiunea 3: Clauze contractuale obligatorii din Documentaţia de atribuire.  
Ofertanţii au dreptul să transmită în cadrul ofertei obiecţiuni/propuneri de modificare faţă de 
clauzele contractuale prevăzute mai sus. Acestea vor fi analizate de Comisia de evaluare a 
ofertelor în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 925/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Dacă ofertantul depune ofertă pentru ambele loturi va menționa în mod corespunzător că prezenta 
declarație este valabilă pentru ambele loturi. 
 



 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII (ANCOM) 
Documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect prestarea de servicii de consultanţă pentru 

verificarea situaţiei privind costurile, veniturile şi capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ce stau la 
baza cererii de compensare a costului net al furnizării serviciului universal aferent anului 2014, şi servicii de consultanţă suport pentru 
decizia de compensare a costului net (suma şi modalităţile de compensare), precum și servicii de consultanță pentru actualizarea valorii 
costului mediu ponderat al capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul, și pentru 
dezvoltarea unui model de calculație a costurilor rețelei și serviciilor oferite de către furnizorul de serviciu universal desemnat (cod CPV: 
71621000-7) 

 

 

 86/86 

 
 

Anexa nr. 17 
          OFERTANT, 
 __________________ 
    (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE  
privind informațiile cuprinse în certificatul constatator/extras de registru 

 
 Subsemnatul(a) _________________________________, reprezentant 
legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele şi 
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la procedura de „licitaţie deschisă” în vederea 
atribuirii contractelor de achiziţie publică având ca obiect prestarea de servicii de consultanţă 
pentru verificarea situaţiei privind costurile, veniturile şi capitalul angajat aferente 
furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ce stau la baza cererii de 
compensare a costului net al furnizării serviciului universal aferent anului 2014, şi 
servicii de consultanţă suport pentru decizia de compensare a costului net (suma şi 
modalităţile de compensare), precum și servicii de consultanță pentru actualizarea 
valorii costului mediu ponderat al capitalului, identificarea și stabilirea condițiilor 
tehnice și economice în care se realizează accesul, și pentru dezvoltarea unui model de 
calculație a costurilor rețelei și serviciilor oferite de către furnizorul de serviciu 
universal desemnat (cod CPV: 71621000-7), organizată de Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria răspundere că informatiile cuprinse 
în documentul prezentat (certificat constatator nr…………) sunt reale/actuale la data limită de 
depunere a ofertelor.  
 
 

Data completării _______________. 
 
 
 

OFERTANT, 
_______________________ 

(semnătura autorizată şi ştampila) 
 
 
 


