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SECTIUNEA I: FISA DE DATE A ACHIZITIEI 

 

Introducere 

 Prezenta  documentatie de atribuire  descrie  metodologia unitara  privind  desfasurarea  

procedurii,  precum  si criteriile care  vor  sta  la baza  atribuirii  contractului  de inchiriere pentru  sediul  

in  care  isi  va desfasura activitatea Directia pentru Agricultura Judeteana Buzau. 

 Cerintele  impuse  vor fi considerate  ca fiind minime  si  obligatorii.   

 

Informatii despre Autoritatea contractanta 

 Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău este instituţie publică cu personalitate juridică, 

serviciu public deconcentrat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, responsabilă 

cu implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniile 

de activitate ale acestuia. 

 

Scopul realizarii achizitiei 

 Obiectul  achizitiei il  reprezinta  inchirierea  unui  imobil/spatiu  de birouri  si mentenanta 

necesara,  pentru desfasurarea  activitatii  Directiei pentru Agricultura Judeteana Buzau.  Imobilul/ 

spatiul  de birouri  ce face obiectul inchirierii  trebuie sa fie dotat cu mobilier si instalatii tehnice, 

racordat la utilitati si care sa detina locuri de parcare conform cerintelor  prevazute in caietul de sarcini. 

 Ofertantul castigator va asigura locurile de parcare, mentenanta spatiului pe care il  propune spre 

inchiriere (repararea si intretinerea  cladirii si a spatiilor  inchiriate, a echipamentelor si instalatiilor din  

dotare), conform specificatiilor prezentate in caietul de sarcini. 

  

I.1. Informatii privind modalitatile de contact ale Autoritatii contractante: 

 

Denumire: Direcția pentru  Agricultură Județeană Buzău 

Adresa: Str. Victoriei nr. 1 Buzău 

Tel/fax: 0238 412807 / 0238 412211 

Email: dadrbuzau@gmail.com 

Adresa de internet: www.dadrbuzau.ro 

 

1.2. Calendarul procedurii pentru inchirierea  imobilului 

 

Nr. 

crt. 

Procedura Termene Ora Locatia 

1. Publicarea invitatiei de participare 23.09.2022 08:00 Adresa de internet si 

avizierul institutiei  

2. Termen limita de solicitare a 

clarificarilor de catre potentialii 

ofertanti 

28.09.2022 16:30 Registratura autoritatii 

contractante 

3. Termen limita publicare raspuns 

consolidat al autoritatii contractante 

29.09.2022 16:30 Adresa de internet si 

avizierul institutiei 

4. Termen limita de depunere a ofertelor 

(propunerea tehnica si financiara) 

03.10.2022 12:00 Sediul autoritatii 

contractante 

5. Data sedintei de deschidere a ofertelor 03.10.2022 12:30 Sediul autoritatii 

contractante 
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I.3. Obtinerea documentatiei de atribuire/alte informatii 

 

a)  Documentatia  de atribuire  a contractului  de inchiriere  imobil  va fi  publicata  pe pagina  de 

Internet  a DAJ Buzau, www.dadrbuzau.ro  si va fi afisata la Avizierul institutiei. 

 Toate persoanele fizice si/sau juridice care pot satisface cerintele minime enuntate in caietul de 

sarcini,  pot depune oferte (compuse din propunerea tehnica si financiara). 

b)   Pentru a evita situatiile in  care documentele transmise pe fax sau e-mail nu sunt lizibile sau nu se 

pot deschide, ofertele  (propunerea  tehnica  si  financiara)  se  transmit in  ORIGINAL la  sediul  

autoritatii contractante (de luni pana joi intre  orele 08.00-16:30,  vineri 08.00-14:00 cu exceptia datei de 

03.10.2022 cand ora limita de depunere este ora 12:00). Ofertele trebuie depuse pana la termenul  limita 

specificat in anuntul de participare (respectiv 03.10.2022, ora 12:00) si pot fi inaintate astfel: 

 - prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire; 

 - prin depunere  directa  la  sediul DAJ Buzau insotite  de o scrisoare  de inaintare (model 

formular),  si imputernicire (model formular) semnata si datata; 

 Pe plic se vor scrie urmatoarele informatii: 

 - adresa DAJ Buzau mentionata la punctul 1.1; 

 - mentiunea:  pentru  contract  inchiriere  sediu pentru  DAJ Buzau 

 - mentiunea: a nu se deschide inainte de data de 03.10.2022, ora 12:30 

Nota: 

   Nu vor fi admise la depunerea ofertelor plicuri  exterioare deteriorate sau desfacute. 

   Toate costurile pentru pregatirea si depunerea ofertei sunt suportate de catre ofertant. 

 Orice oferta primita prin alte mijloace  sau dupa data si ora limita de depunere a ofertelor sau la 

alt adresa decat cea stabilita in Anuntul pentru iinchiriere si in  documentatia de atribuire va fi respinsa. 

 La depunerea ofertelor, ofertantii trebuie sa respecte instructiunile, formularele, caietul  de 

sarcini, clauzele contractuale si specificatiile continute in prezenta documentatie pentru procedura de 

atribuire a contractului de inchiriere a unui  imobil. 

 Formularele prevazute in cadrul  documentatiei de atribuire trebuie completate in mod 

corespunzator. Formularele, declaratiile  si certificatele  prevazute trebuie semnate, in  original, daca nu 

se specifica altfel, de persoanele sau institutiile autorizate. 

c)  Alte  informatii  si/sau  clarificari  pot  fi  solicitate  prin  model formular transmis prin 

scrisoare/fax/e-mail,   la  punctele  de  contact mentionate la punctul 1.I. 

d) Termenul limita de transmitere  a solicitarilor  de clarificari de catre operatorii  economici:  

28.09.2022, ora 16:30. 

 In situatia in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util , 

punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitatea de a respecta termenul de transmitere a 

raspunsului de cel putin 2 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, institutia 

are obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care se respecta cumulativ 

urmatoarele conditii : 

- perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila transmiterea 

acestuia inainte de data limita de depunere a ofertelor, 

- raspunsul nu afecteaza in mod semnificativ modul de elaborare a ofertelor. 

 e) Termenul  limita de publicare  a raspunsului consolidat  la clarificari  de catre autoritatea  

contractanta: 29.09.2022, ora 16:30. 

 Autoritatea contractanta va inregistra toate solicitarile de clarificari  primite si  va intocmi  un 

singur raspuns consolidat ce va fi publicat pe site-ul  DAJ Buzau, in data de 28.09.2022 si la Avizierul 

institutiei. 

f) Moneda in care se va exprima  pretul ofertei:  EURO 

g) Valoarea  estimata:  10 - 15 euro/mp, fara TVA.  
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 Precizăm că DAJ Buzau nu este înregistrată în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 269 alin. (5) 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal “Instituțiile publice (…) nu sunt persoane impozabile 

pentru activitățile care sunt desfășurate în calitate de autorități publice(…).” 

h) Perioada  de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la termenul limita de depunere  a ofertelor  

(propunerea tehnica si propunerea  financiara). 

i) Criteriul aplicat pentru atribuirea  contractului:  pretul  cel mai  scazut cu respectarea 

cumulativa a cerinţelor caietului de sarcini. 

 

I.4.  Sursa de finantare: bugetul de stat 

 

I.5. Modalitatea de contestare 

 Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către 

autoritatea contractantă, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal al unei 

cereri cu privire la procedura de atribuire a contractului de închiriere reglementată prin prezenta 

procedură operațională, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru 

anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost 

cauzată, în condițiile și termenele stabilite de Legea nr. 554/2004. Interesul legitim poate fi atât privat, 

cât şi public. 

 

I.6 Obiectul contractului  

Descriere 

a)  Denumire  contract:  „Servicii de închiriere a unui imobil/spatiu intr-un imobil cu destinatia de 

sediu pentru Directia pentru Agricultura Judeteana Buzau " Cod CPV 70310000-7 Servicii de 

inchiriere sau de vanzare imobile 

b) Tipul contractului si locația: Contract de închiriere a unui imobil/ spațiu intr-un imobil, situat în 

Municipiul Buzău. Zona A, necesar funcționării ca sediu pentru DAJ Buzau . 

Procedura se finalizează prin încheierea unui contract de închiriere a unui imobil, spațiu intr-un imobil, 

dotat cu mobilier si instalatii tehnice, racordat la utilitati si care sa detina locuri de parcare. 

c) Durata contractului de inchiriere:  minim 5 ani, sub rezerva existentei  resurselor  bugetare alocate in 

acest scop. Prelungirea contractului  se  poate  realiza  inainte  de  expirarea  duratei  contractului,  prin  

renegociere in avantajul Locatarului (Autoritatii Contractante),  prin pastrarea sau imbunatatirea 

conditiilor  initiale. Intentia de prelungire a contractului se notifica cu 6 luni inainte  de  expirarea  

duratei  contractului. 

d) Ofertele alternative nu sunt acceptate. 

e) Ajustarea prețului contractului: Nu se accepta actualizarea prețului contractului. Prețul va fi exprimat 

in euro și va rămâne neschimbat pe toata perioada de derulare a contractului. 

f) Scopul contractului: Inchiriere  sediu  necesar  functionarii  Directiei pentru Agricultura Judeteana 

Buzau. Imobilul trebuie  sa corespunda cerintelor  descrise  in caietul de sarcini  ce face parte din 

documentatia de atribuire. 

 

I.7 Procedura aplicata 

 Avand in vedere prevederile  articolului  29, alin (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile  

publice,  conform carora  atribuirea  contractelor de  achizitie publica/acordurilor-cadru  de  servicii  

care  au  ca  obiect cumprarea sau inchirierea, prin  orice mijloace financiare,  de  terenuri,  cladiri 

existente,  alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora,  constituie o exceptie  de la legea mai  

sus mentionata,  prezenta procedura se va derula in conformitate cu Procedura operationala Cod PO-04-

19 privind procedura de selectie oferte pentru închirierea unui imobil/spatiu intr-un imobil cu destinația 

de sediu pentru Directia pentru Agricultura Judeteana Buzau. 



 

 

 

I.8. Cerinţe de participare 

 Orice persoană fizică sau juridică care deţine în proprietate o clădire ce  îndeplineşte cerinţele 

tehnice enunţate în caietul de sarcini are dreptul să depună oferta de închiriere a imobilului în condiţiile 

caietului de sarcini. 

 Cerinţele impuse în caietul de sarcini sunt cerinţe minime. 

 Proprietarul - persoană fizică sau juridică - are obligaţia de a elabora şi prezenta oferta de 

închiriere a imobilului respectiv conform prevederilor caietul de sarcini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sectiunea II  CAIET DE SARCINI 

 

 

II.1 Autoritatea  contractantă: 

Direcția pentru  Agricultură Județeană Buzău 

Str. Victoriei nr. 1 Buzău 

Tel/fax: 0238 412807 / 0238 412211 

Email: dadrbuzau@gmail.com 

 

II.2 Obiectul închirierii 

 Spaţiu pentru  activitate de birouri. Închirierea unui spaţiu de birouri necesar funcţionării 

institutiei, in suprafata de minim 400 mp - maxim 500 mp. 

 Obiectul  contractului  care  se  va  incheia  intre  DAJ Buzau  si   ofertantul  desemnat  

castigator  il reprezinta inchirierea unui imobil/spatiu de birouri si mentenanta  necesara, pentru 

desfisurarea activitatii institutiei.  Imobilul/spatiul  de birouri  ce face obiectul inchirierii  trebuie sa fie 

dotat cu mobilier si instalatii tehnice, racordat la utilitati si care sa detina locuri de parcare conform 

cerintelor prevazute in caietul de sarcini. 

 Mentenanta spatiului presupune repararea  si  intretinerea  cladirii  si  a  spatiilor  inchiriate,  a 

echipamentelor   si  instalatiilor  din  dotare, conform specificatiilor  prezentate in caietul de sarcini. 

 

II.3 Durata contractului 

 Contractul se va incheia pentru o perioada de  minim 5 ani, sub rezerva existentei  resurselor  

bugetare alocate in acest scop. Prelungirea contractului  se  poate  realiza  inainte  de  expirarea  duratei  

contractului,  prin  renegociere in avantajul Locatarului (Autoritatii Contractante),  prin pastrarea sau 

imbunatatirea conditiilor  initiale. Intentia de prelungire a contractului se notifica cu 6 luni inainte  de  

expirarea  duratei  contractului. 

  

II.4. Caracteristici tehnice generale 

 

A.   Amplasare 

A.1.   Spatiul  ofertat  va  fi  amplasat  intr-un  singur  imobil,  distribuit  pe  un singur etaj. 

A.2.    Se solicita ca imobilul sa fie amplasat in Buzau, intr-o locatie usor accesibila cu mijloacele de 

transport  in comun TRANSBUS (cel  mult  10  minute sau 500  m distanta de mers pe jos fata de cele 

mai apropiate statii TRANSBUS).  Se va preciza distanța până la cea mai apropiată stație de transport în 

comun. 

A.3.    Se solicita ca imobilul sa fie situat in Zona A delimitata conform HCL nr. 89/2015. 

A.4.   Eventualii  colocatari  sa nu desfasoare activitati care sa aduca atingere  ordinii publice,  bunelor 

moravuri  si  imaginii  Locatarului,  luand in  considerare  calitatea  acesteia de institutie  publica. 

A.5. Aspectul clădirii să fie potrivit cu reprezentativitatea instituției; 

A.6. Starea tehnică a imobilului să fie foarte bună, atât la interior, cât și la exterior și să nu prezinte risc 

(inclusiv seismic)/pericol public. 

A.7 Să asigure un standard locativ corespunzător spațiului pentru birouri. 

A.8 Suprafața utilă totală închinabilă va fi de minim 400 mp - maxim 500 mp. 

A.9 Imobilul să permită, in limita spațiului disponibil, instalarea în exterior și în interior a însemnelor 

unității sau a altor elemente ce tin de calitatea locatorului de institutie publica. 

A.10. Spațiul oferit spre închiriere trebuie să fie compact, dispus pe un singur etaj. Dacă imobilul de 

birouri/spațiul deservește și alte entități, se solicită asigurarea unui spațiu cât mai compact, cu intrare 
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separată, care să permită asigurarea pazei obiectivului potrivit prevederilor legale. 

A.11. Spațiile de circulație trebuie să asigure o bună deplasare a utilizatorilor și personalului în clădire. 

A.12. Căile de evacuare trebuie să respecte cerințele normativelor pentru prevenirea și stingerea 

incendiilor si a normativelor si normelor antiseismice. 

A.13. Spațiul trebuie să aibă în dotare grupuri sanitare pe fiecare etaj, să fie racordat la rețelele de 

energie electrică, apă, canalizare, gaz, să fie dotat cu sistem de încălzire, telefonie, internet; 

A.14. Variante privind regimul de înălțime al imobilului: 

- P+E+Ms; 

- S+P+un număr de nivele conform regimului de înălțime aprobat in zona (obligatoriu lift 

pentru minim 4 persoane, în cazul clădirilor cu mai mult de 2 etaje); 

- P+un număr de nivele conform regimului de înălțime aprobat in zona (obligatoriu lift pentru 

minim 4 persoane, în cazul clădirilor cu mai mult de 2 etaje) 

A.15. Terenul imobilului trebuie să fie bine delimitat de vecinătăți sau îngrădit. 

A.16. Zonă de parcare pe terenul proprietate aferent clădirii care să permită parcarea a unui număr de 

30 de autoturisme pentru institutie, salariați si public.  

 

B.   Accesibilitate 

B.1.   Cladirea va permite accesul pentru persoanele cu dizabilitati, in conformitate cu prevederile legale 

in vigoare. 

B.2.    Cladirea va dispune de locuri  special  amenajate  pentru fumatori. 

 

C.   Compartimentare 

C.1. Suprafață totală utilă calculată ca fiind necesară desfășurării activității este de minim 400 mp - 

maxim 500 mp, pretabilă organizării de birouri si spatii pentru circa 35 angajați, delimitata astfel: 

a) Zona aferentă publicului - zona circulației publice (holuri) 

b) Zona aferenta birourilor 

c) Sala de sedinta 

d) Arhiva si „arhiva securizata” 

e) Grupuri sanitare 

f) Camera server 

 

Compartimentare, funcționalitate și suprafața spațiilor: 

 

Nr. 

crt. 
Număr încăperi 

Suprafața 

minimă (mp.) 

Suprafața maxima 

(mp.) 

1. Hol acces public (zona asteptare) 45 55 

2. Arhiva 35 45 

3. Sala sedinte / conferinta 40 47 

4 Arhiva securizata 12 16 

5 Birou/ Departament/ Compartiment 35 40 

6 Birou/ Departament/ Compartiment 35 40 

7. Birou/ Departament/ Compartiment 35 40 

8. Birou/ Departament/ Compartiment 30 35 

9. Birou/ Departament/ Compartiment 30 35 



 

10. Birou/ Departament/ Compartiment 30 35 

11. Birou Director Executiv 35 40 

12. Birou Director Executiv Adjunct 15 25 

13. Secretariat 15 25 

14 Toalete pe sexe 2x2mp 4 10 

15. Camere server 4 12 

 TOTAL 400 500 

 

 

C.2. Imobilul să dețină: 

 

- Sistem propriu de încălzire care sa asigure temperaturi optime de lucru; 

- Instalație termică în imobil cu radiatoare sau ventiloconvectoare; 

- Racordare la rețea alimentare cu apă cu contorizare separată sau posibilitate de realizare a acesteia; 

- Racordare la rețeaua alimentare cu energie electrică, cu contorizare separată sau posibilitate de 

realizare a acesteia; 

- Instalație electrică în imobil; 

- Instalație sanitară în imobil (apă și canal) și grupuri sanitare femei /bărbați, pe fiecare nivel, dupa caz; 

- Rețea de canalizare în imobil sau curte (se va specifica tipul de canalizare). 

 

NOTĂ: Aceste cerințe trebuie asumate de ofertant în propunerea sa tehnică și trebuie îndeplinite de 

acesta până la data predării în folosință a spațiului, respectiv in maxim 60 de zile de la semnarea 

contractului. 

 

C.3 Amenajare spațiu cu mobilier 

 La data transmiterii ofertei sau cel târziu, până la data predării în folosință, (în maxim 60 de zile 

de la semnarea contractului) imobilul/spațiul ce urmează a fi închiriat va fi complet dotat cu elemente 

minime de mobilier adecvat pentru toate spațiile. Mobilierul va fi nou. 

 Dotare mobilier: 

1. Hol acces public (zona asteptare) 

 Birou punct control + scaun = 1 buc. fiecare 

 Scaune vizitatori = 18 buc.  

 

2. Arhiva 

 Rafturi arhiva (H min. 3,5m x 20ml) = 15 buc. 

 

3. Sala sedinte / conferinta 

 Masa pentru 24 persoane = 1 buc. 

 Scaune pentru 24 persoane = 1 buc.  

 Dulap = 3 buc. 

 Cuier tip pom sau de perete = 1 buc. 

 Masuta imprimanta = 1 buc. 

 Videoproiector = 1 buc 

 ecran de proiectie = 1 buc 

 TV = 1 buc 



 

 

4. Arhiva securizata 

 Birou + scaun = 1 buc. fiecare 

 Rafturi arhiva (H min. 3,5m x 20ml) = 2 buc. 

 Dulap = 4 buc.  

 

5. Birou  

 Birou + scaun = 6 buc. fiecare 

 Dulap = 6 buc. 

 

6. Birou 

 Birou + scaun = 6 buc. fiecare 

 Dulap = 6 buc. 

 

7. Birou 

 Birou + scaun = 6 buc. fiecare 

 Dulap = 6 buc. 

 

8. Birou 

 Birou + scaun = 6 buc. fiecare 

 Dulap = 6 buc. 

 

9. Birou 

 Birou + scaun = 6 buc. fiecare 

 Dulap = 6 buc. 

 

10. Birou 

 Birou + scaun = 6 buc. fiecare 

 Dulap = 6 buc. 

 

11. Birou Director Executiv 

 Birou + scaun = 1 buc. fiecare 

 Masa pentru 8 persoane 

 Scaune pentru 6 persoane 

 Dulap = 3 buc. 

 TV = 1 buc 

 

12. Birou Director Executiv Adjunct 

 Birou + scaun = 1 buc. fiecare 

 Scaune pentru 2 persoane 

 Dulap = 3 buc. 

 TV = 1 buc 

 

13. Secretariat 

 Birou + scaun = 1 buc. fiecare 

 Dulap = 3 buc. 

 Scaune pentru 3 persoane 

 



 

14. Camere server 

 Rack-uri specializate 

 

C.4.    Finisaje 

 La data transmiterii ofertei sau cel târziu, până la data predării în folosință, (în maxim 60 de zile 

de la semnarea contractului) spațiul ce urmează a fi închiriat va fi complet dotat cu următoarele finisaje: 

 în spațiile cu destinație birouri - parchet, tarkett, gresie 

 în spațiile de circulații - gresie de trafic intens, marmură, granit sau parchet de trafic intens; 

 în grupurile sanitare - faianță, gresie, marmură sau granit; 

 uși dotate cu încuietori cu butuc; 

 zugrăveli lavabile la pereți și tavane; 

 tavane false din rigips normal sau casetat, 

 placaje ceramice la pereți în grupuri sanitare, 

 grilaje metalice la demisol și parter după caz sau folie antiefracție; 

 corpuri de iluminat montate în toate spațiile; 

• jaluzele verticale cel puțin la încăperile cu destinație de birou; 

• sistem obturare ferestre sala de sedinta. 

 

Nota: Ofertantii vor inainta un plan de compartimentare  prin care sa prezinte compartimentarile ce vor 

fi facute. Ofertantul declarat castigator are obligatia ca la data predarii spatiului catre locatar sa predea si  

planul de compartimentare  avizat de un proiectant de specialitate (inclusiv plan de alimentare  cu 

energie electrica si plan de cablare structurata) din care sa rezulte ca fiecare spatiu compartimentat  are 

sistem de climatizare cu posibilitatea de reglare individuala a temperaturii. Acest plan de 

compartimentare  trebuie sa corespunda cerintelor din caietul  de sarcini  si va fi anexa la contract. 

 

C.5.    Locuri de parcare 

5.1.  Locatorul  va  asigura  locatarului  un  numar  minim  de  30  locuri  de  parcare  aflate  in  incinta 

imobilului (subteran sau curte interioara imobil). 

5.2.  Nu  se accepta  ca locurile  de parcare  sa fie pe domeniul  public. 

 

D.  Caracteristici tehnice şi funcţionale specifice locaţiei: 

 

1.  Imobilul să fie recent construit sau consolidat astfel încât să nu prezinte risc seismic. 

2.  Grupuri sanitare  vor fi dotate cu lavoare şi closete cu apă curentă, oglinzi, suporturi pentru hârtie 

igienică şi pentru prosoape de hârtie; 

3. Lăţimea principalelor holuri de acces şi circulaţie în cadrul spaţiului oferit spre închiriere trebuie să 

permita accesul persoanelor cu dizabilităţi locomotorii; 

4.  Căi de acces în clădire, adaptate persoanelor cu dizabilități. 

 

II.5. Caracteristici tehnice specifice 

 

A.   Securitate 

A.1.    Spatiul  va fi situat pe un singur etaj,  cu perimetru clar delimitat in care toate intrarile si  iesirile  

sa poata fi supravegheate  si  sa nu permita accesul neautorizat,  clandestin sau prin forta.   

A.2.    Cladirea va avea cel putin doua intrari  distincte (acces si  evacuare). 

A.3. Cladirea va dispune de scara de evacuare in caz de pericol. 



 

A.4. In imobil să fie asigurate: 

- sisteme antiefracție și control acces conform legilor in vigoare; 

- sistem exterior de supraveghere monitorizat video pe întreg perimetrul. 

A.5. Spatiul pentru arhiva si arhiva securizata sa fie securizat cu incuietoare electronica pe baza de 

cartela 

 

Nota: Costul  realizarii  si intretinerii  sistemului  electronic de securitate va fi suportat de catre Locator. 

 

B. Protectia si stingerea incendiilor 

B.1.    Cladirea va fi prevazuta cu retea de hidranti la interior. 

B.2 In imobil să fie asigurate: 

- existenta instalatiei de sprinklere interioare; 

- existenta sistemului de desfumare; 

- existență rețea de hidranți interiori; 

- sistem de avertizare la incendiu, printr-un sistem electronic de avertizare în caz de incendiu în 

fiecare diviziune a spațiului și autorizație PSI; 

- sistem de ventilare 

-    existenta instalatiilor de stingere cu aerosoli pentru camera server conform legislatiei in vigoare. 

 Locatorul  va  asigura  functionarea   corespunzatoare  a  sistemului  de  detectie,  avertizare   si  

stingere  a incendiilor cu gaz inert prin revizii  periodice si  lucrari  de mentenanta si  depanare  

efectuate  pe propria cheltuiala. 

 

NOTĂ: 

Spațiul poate fi pus la dispoziție cu amenajările arătate anterior - în cel mult 60 de zile de la semnarea 

contractului. 

 

C.    Cablarea structurata  date-voce 

C.1.   Camera server va fi dotata cu rack-uri specializate si va fi ventilata corespunzator. 

C.2.   Intreaga cablare  va fi  concentrata  direct  in rackuri  de concentrare  in centrul  de date sau prin 

rackuri de distributie intermediare conectate cu un rack de concentrare in centrul de date. 

C.3.   Rackurile de distributie si concentrare vor fi furnizate,  instalate si configurate de catre Locator. 

C.4.   Se vor asigura minim  2 prize  pentru  fiecare  post de  lucru plus 2 prize  suplimentare  pentru  

fiecare  spatiu  cu destinatia de birou, cu posibilitatea montarii de switch-uri suplimentare. 

C.5.   Caile de  cablare  date-voce  vor  fi  separate  de  caile de  cablare  pentru  alimentarea  cu  energie 

electrica. 

C.6.   Locatorul va asigura instalarea  si cablarea  unui sistem de puncte de acces Wi-Fi care sa asigure 

acoperirea tuturor spatiilor cu destinatie birou si sali de sedinte. Sistemul va permite gestionarea 

centralizata punctelor de acces. 

C.7.   Locatorul va oferi asistenta  necesara pentru  integrarea sistemului Wi-Fi in reteaua  Locatarului, 

acesta urmand sa gestioneze  independent sistemul Wi-Fi. 

 

Nota: Costul  realizarii si intretinerii cablarii structurate  va fi suportat de catre Locator. Costul  

realizarii si intretinerii centralei telefonice  si a sistemului  Wi-Fi va fi suportat de catre Locator. 

 

D.    Alimentarea cu energie electrica 

D.1.   Pentru spatiile de birouri se vor asigura: 

- minim  2 prize de 230 V cu impamantare  pentru fiecare  post de lucru  plus 4 prize suplimentare 

pentru fiecare din spatiile cu destinatie de birou.   



 

- minim 2 prize de 230 V cu impamantare pentru fiecare spatiu de arhivare  si depozitare; 

- minim 4 prize de 230 V cu impamantare la fiecare  10 m, distribuite  uniform pe intreaga suprafata 

a salii de sedinta; 

D.2.   Pentru asigurarea  continuitatii  alimentarii cu energie  electrica a consumatorilor vitali  din spatiul 

inchiriat cladirea va fi dotata cu un grup electrogen  dimensionat  corespunzator. 

D.3.   Cladirea va detine  sisteme  inteligente pentru  electricitate (cum  ar fi:  utilizarea unui  sistem  de 

iluminat  inteligent bazat  pe tehnologie  LED sau echivalent; utilizare  echipamente  eficiente  din 

perspectiva  consumurilor de energie, etc.) 

 

Nota: 

Costul realizarii si intretinerii sistemului  de alimentare  cu energie electrica va fi suportat  de catre 

Locator. Locatorul va asigura functionarea corespunzatoare  a grupului  electrogen  si a instalatiilor de 

alimentare  cu energie electrica prin revizii periodice  si lucrari  de mentenanta si depanare  efectuate  pe 

propria cheltuiala. 

 

E.    Comunicatii 

E.1.   Cladirea va asigura  existenta  bransamentelor  de telecomunicatii  pe doua directii  distincte, care 

sa asigure conectarea obiectivului  la infrastructura  de comunicatii  a STS si a operatorilor  privati. 

E.2.    Locatorul  va  asigura  instalarea  si  functionarea  unei  centrale  telefonice   automate  cu  aparate 

telefonice . 

 

Nota: Costul  realizarii si intretinerii centralei telefonice  si a sistemului  Wi-Fi va fi suportat de catre 

Locator. 

 

F.   Iluminat 

F.1.   Cladirea va fi prevazuta cu sistem de iluminat eficient energetic. 

F.2.   Sistemul de iluminare va permite controlul  iluminarii  independent pentru fiecare compartiment, 

iar in compartimentele cu suprafata mai mare de 20 m va permite controlul  iluminarii pe zone. 

F.3.    Sistemul de iluminare trebuie sa ofere posibilitatea  de reglare a intensitatii  luminii pentru crearea 

conditiilor  de proiectie video in salile de sedinte. 

F.4.   Cladirea trebuie sa fie prevazuta cu sistem de iluminare in caz de urgenta. 

 

G.   Climatizare 

G.1.Sistem de climatizare centralizat tip chiller sau echivalent, în stare bună de funcționare, cu 

posibilitatea reglării temperaturii independent (această cerință trebuie asumată de ofertant în propunerea 

sa tehnică și trebuie îndeplinită de acesta până la data predării în folosință a spațiului, respectiv în 

maxim 60 de zile de la semnarea contractului). 

G.2.    Sistemul  va functiona  atat in mod racire cat si  in mod incalzire,  cu temperatura  si intensitatea 

reglabile pentru fiecare compartiment. 

G.3. In imobil să fie asigurat un sistem centralizat de aer condiționat cu chiller și ventiloconvectoare. 

 

H.    Apa 

H.1.   Cladirea va fi prevazuta cu sistem de livrare a apei  reci si calde,  prin centrala proprie, in fiecare 

grup sanitar, chicineta. 

 

Nota: Pentru a dovedi indeplinirea caracteristicilor tehnice, ofertantii vor aduce in sustinerea ofertelor 

documente care sa ateste indeplinirea acestor cerinte (ex:  proces-verbal de instalare sau de prestare a 

unor servicii din care sa rezulte indeplinirea cerintelor, carti tehnice ale echipamentelor  etc.) 



 

 

II. 6. Costuri 

 

 Costul  lunar al  chiriei va acoperi  atat suprafata  utila inchiriata cat si  locurile  de parcare puse 

la dispozitia locatarului. 

 In sarcina Locatorului cad si nu vor fi refacturate Locatarului,  urmatoarele: 

- costurile privind intretinerea si reparatia sistemelor de ventilatie, liftului/lifturilor, 

instalatiilor/echipamentelor de apa si  energie  electrica in  spatiul  inchiriat si in spatiile  comune  ale 

cladirii; 

- costurile  privind  asigurarea  functionarii  climatizarii  si  iluminarii in  spatiul  inchiriat  si  in  spatiile 

comune ale cladirii; 

- costurile privind asigurarea functionarii  grupului electrogen al cladirii; 

- costurile privind asigurarea functionarii dispozitivelor de prevenire si stingere a incendiilor in spatiul 

inchiriat si in spatiile comune ale cladirii; 

- costurile privind asigurarea functionarii infrastructurii  Wi-Fi si a centralei telefonice. Paza si curatenia 

spatiului inchiriat vor fi asigurate de catre Locatar. 

 

II.7 Predarea în folosință a spațiului închiriat 

 

Ofertantul se obliga ca până la data predării în folosință a spațiului închiriat în incinta imobilului, 

(maxim 60 de zile de la semnarea contractului), să asigure toate compartimentările și amenajările 

necesare (cerințele minime solicitate), astfel încât să răspundă cerințelor Autorității Contractante. 

Spațiile vor fi puse la dispoziția autorității contractante în maxim 60 de zile de la semnarea 

contractului, cu toate dotările necesare utilizării, pe baza de proces verbal de predare - primire în care se 

va menționa spațiul cu dotările sale, starea tehnică și gradul de utilizare a acestora. Compartimentarea 

spațiului, dotarea tehnică, finisajele (culoare, tip parchet, etc.), tip mobilier și predarea în folosință a 

acestuia se realizează de comun acord între DAJ Buzau și persoana împuternicită din partea ofertantului 

declarat câștigător. 

Persoana împuternicită din partea ofertantului declarat câștigător va prezenta in termen de 

maxim 10 zile după comunicarea rezultatului procedurii autorității contractante două variante de 

compartimentare a spațiului și dotarea acestuia cu mobilier, întocmite de un arhitect cu drept de 

semnătură. 

Imposibilitatea ajungerii la un acord sau nerespectarea termenului de 10 zile sus menționat cu 

privire la compartimentarea imobilului si mobilării acestuia, acordă dreptul autorității contractante de a 

refuza încheierea contractului si de a invita la negocierea compartimentării și mobilării spațiului in 

vederea încheierii contractului, in funcție de rangul stabilit in raportul procedurii de evaluare si 

negociere, pe rând operatorii economici stabiliți pe locurile imediat următoare. 

 Contractul  de inchiriere  intra  in vigoare  la data  semnarii  de catre  parti a  procesului  verbal  

de predare-primire/receptie.  

 

II.8 Prezentarea ofertei 

 

1. Prezentare propunere tehnică 

 Ofertantul va detalia în propunerea tehnică modul în care imobilul corespunde cerințelor, ținând 

cont de următoarele aspecte: 

• Descriere generală a imobilului și a spațiului de închiriat; 

• Descrierea condițiilor existente la data depunerii ofertei; 

• Descrierea amenajărilor și dotării cu mobilier ce vor fi realizate până la data predării în folosință; 



 

 Predarea în folosință a spațiului închiriat: grafic de timp estimativ, condiții, plan de 

compartimentare avizat de o persoană autorizată. 

 Se vor anexa de către ofertanți: 

> copii după autorizația de construire + proces verbal de recepție: 

> copii după planuri ale fațadelor, planuri de nivel și planuri de situație de la autorizația de construire; 

> copie certificat de performanță energetică; 

> extras de carte funciară pentru imobilul în cauză; 

> document emis de Serviciul de sistematizare și urbanism local, din care să reiasă faptul că 

amplasamentul nu este inclus în programul de sistematizare a zonei (Certificat de urbanism); 

> certificat fiscal pentru imobilul în cauză, care să ateste plata impozitelor și taxelor locale la zi; 

> să fie prezentată o expertiză tehnică întocmită de un expert tehnic atestat pentru construcții, pe cât 

posibil, elaborată cât mai recent, să certifice starea actuală a construcției, inclusiv risc seismic; 

> autorizație de securitate la incendiu, în copie. 

 

2. Prezentare propunere financiară 

Prețul ofertei va fi exprimat sub forma tarifului chiriei lunare pe metru pătrat suprafață 

utilă, exprimat în euro, fără TVA, tarif ce va îngloba: 

- costurile legate de închirierea efectivă a spațiului de birouri (care sunt costurile cu amenajarea 

si compartimentarea spațiului, cu dotarea tehnică și cu mobilierul necesar precum si cu întreținerea in 

stare de funcționare a spațiului astfel dotat). 

- costurile legate de asigurarea locurilor de parcare. 

Toate costurile serviciilor menționate mai sus vor fi suportate de proprietar prin costul chiriei 

totale lunare ofertate, cu excepția costurilor lunare privind serviciile de pază, curățenie si de utilități: 

apa, energie electrică, încălzire (daca este sistem pe gaze naturale), telefonie fixa, salubritate, care se vor 

achita de către Autoritatea Contractantă separat, lunar in funcție de consumuri.  

Pentru consumul de apa, energie electrica si gaz vor fi montate contoare separate. 

In cazul in care nu pot fi montate contoare separate, costul utilitatilor va fi refacturat de Locator 

catre Locatar astfel: cheltuielile  cu gaze naturale, energie electrica vor fi refacturate proportional cu 

suprafata inchiriata. Cheltuielile  cu apa, canalizare, gunoi vor fi refacturate proportional cu numarul de 

persoane ce vor folosi  spatiul inchiriat. 

DAJ Buzau în calitate de instituție publică NU PLĂTEȘTE COMISION IMOBILIAR unei 

eventuale agenții imobiliare, care se va prezenta cu ofertă. In concluzie ofertanții nu trebuie să își 

cuprindă sau să își evidențieze în cadrul propunerii lor financiare costurile aferente unui eventual 

comision plătit către o agenție imobiliară pentru publicitate/reprezentare/intermediere. 

Eventuala problemă legată de comision este una strict între ofertant și agenția imobiliară. 

 

II.9. Plati 

De la semnarea contractului de către ultima parte și până la predarea în folosință efectivă a 

spațiului, consemnată prin încheierea procesului-verbal de predare-primire, dar nu mai târziu de 60 de 

zile de la data semnării contractului, nu se va plăti chirie. 

Plata chiriei se va face lunar de către locatar către locator numai de la momentul predării în 

folosință efectivă a spațiului. 

Locatorul va emite factura de chirie pentru luna in curs in primele 5 zile lucrătoare ale lunii, in 

lei la cursul de schimb oficial al BNR al euro din data emiterii facturii. Pentru prima luna factura va fi 

emisa in primele 5 zile lucratoare de la data predarii in folosinta, conform procesului verbal de predare-

primire. 

Factura emisa de locator va fi plătită de locatar prin ordin de plata in contul locatorului deschis 

la Trezorerie conform legislației in vigoare la data plătii (respectiv, maxim 30 de zile calendaristice de la 



 

data înregistrării facturii) si sub conditia alocarii bugetare. 

 

II.10. Condiții speciale 

1.  Imobilul poate fi proprietatea unei persoane fizice și/sau juridice și trebuie deținut în mod 

legal.  

2. Imobilul si terenul aferent trebuie sa nu facă obiectul vreunei acțiuni in justiție sau orice tip 

de litigiu. 

3. Imobilul care face obiectul contractului de închiriere nu poate fi înstrăinat de către ofertantul 

câștigător pe perioada derulării contractului de închiriere decât cu notificarea prealabilă. într-un termen 

de cel puțin 90 de zile a Autorității contractante. Viitorul proprietar al imobilului înstrăinat are obligația 

de a accepta și de a executa contractul de închiriere valabil încheiat, în condițiile normelor procedurale 

interne pentru atribuirea contractului de închiriere. 

4. În situația în care asupra imobilului ofertat este intabulat un drept de ipotecă către o instituție 

financiar-bancară, ofertantul va prezenta în cadrul ofertei sale un angajament din partea acesteia cu 

privire la închirierea imobilului în favoarea Autorității contractante. 

5. De asemenea, locatorul se angajează că va notifica chiriașul cu cel puțin 90 zile înainte de 

orice modificare ce ar putea perturba folosința imobilului în condiții optime. 

 

II. 11 Cerintele de calificare si lista documentelor solicitate 

 

Orice persoana fizica si/sau juridica care detine in proprietate  imobil/imobile cu destinatia sedii 

de birouri (si terenul  aferent) si care satisfac  cerintele  enuntate  in  caietul  de sarcini,  are dreptul  de a 

participa  la atribuirea contractului de inchiriere. 

Cerintele impuse in caietul de sarcini sunt cerinte minime. 

Proprietarul  - persoana fizica sau juridica - are obligatia de a elabora si prezenta  oferta de 

inchiriere  a imobilului  respectiv conform prevederilor prezentei documentatii. 

Toate persoanele fizice si/sau juridice care constata ca pot satisface cerintele minime enuntate in 

caietul de sarcini, pot depune oferte (compuse din propunerea tehnica si financiara). 

 

a) Situația personală a candidatului/ofertantului: 

 

1. Un ofertant participă cu o singură ofertă/locatie. 

2. Depunerea sau participarea cu mai mult de o ofertă/locatie de către ofertant, va conduce la 

respingerea ofertelor. 

3. Ofertantul va depune in acest sens Certificatul de participare cu oferta independenta. 

4. Reprezentantul desemnat al participantului la procedură va avea asupra sa împuternicirea 

societății pe care o reprezintă, semnată și ștampilată de conducătorul acesteia și un document de 

identitate valabil. 

5. Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea. Se va completa Declarația privind 

eligibilitatea, în conformitate cu - (model formular). Ofertanții care nu îndeplinesc condițiile de 

eligibilitate vor fi descalificați după ce comisia de evaluare va analiza documentele depuse de fiecare în 

parte. 

6. Declarație pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese. Se va completa 

Declarația pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese - (model formular). 

7. Adeverința sau orice înscris oficial privind încadrarea in Zona A a imobilului/spatiului din 

imobil oferit spre închiriere, eliberata de către Primaria Municipiului Buzău. 

8.  Act de proprietate pentru minim 30 de locuri de parcare necesare pentru mașinile instituției, 

angajați și public. 



 

9. Declarație pe propria răspundere privind numărul mijloacelor de transport în comun care au 

stații pe o distanță de maxim 500 metri fata de imobilul ofertat. 

10. Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind existenta a minim doua cai de acces 

in sediul imobilului, sau spațiului din imobil ofertat. 

 

b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare): 

 

Documente de identificare și înregistrare persoane juridice/persoane fizice: 

Perosoane Juridice : 

1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului teritorial, pe raza căruia 

candidatul/ofertantul este rezident. Certificatul constatator va fi prezentat în original sau în copie 

legalizată, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data desfășurării licitației. 

2. Certificat unic de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului - copie legalizată. 

3. Actul constitutiv cu toate modificările la zi și hotărârile judecătorești de înființare sau 

modificare ale acestuia; 

4. Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale din care să 

rezulte ca societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment. 

Persoane Fizice: 

1. Copie după actul de identitate al ofertantului (persoana fizică). 

2. Cazier judiciar, valabil la data deschiderii ofertelor (persoana fizică). 

3. Cazier fiscal, valabil la data deschiderii ofertelor (persoana fizică). 

 

c) Situația economico-financiară: 

1. Certificat fiscal pentru imobilul în cauză, care sa ateste plata la zi a impozitelor și taxelor la 

bugetul de stat și cel local, în original sau în copie legalizată. 

 

d) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 

1. Se vor prezenta documente care sa ateste că imobilul/spațiu are în dotare grupuri sanitare 

și este racordat la rețelele de energie electrică, apă, canalizare, încălzire, telefonie, internet, dovada plății 

la zi a utilităților (luna anterioară), în copie. 

2. Ofertantul va prezenta polița de asigurare a clădirii (pentru cutremure, inundații, 

incendii, etc), încheiată de proprietarul imobilului, valabilă pentru anul în curs (cu obligativitatea 

reînnoirii acesteia pe întreaga durată de derulare a contractului de închiriere). 

3. Copie legalizata după titlului de proprietate sau actul de proprietate, însoțit de dosarul 

cadastral si încheierea de intabulate a imobilului. 

4. Extrasul de carte funciară pentru informare valabil la data deschiderii ofertelor, în copie 

legalizată. 

5. Certificat de urbanism emis de serviciul de sistematizare si urbanism local din care sa 

reiasa faptul ca amplasamentul nu este inclus in programul de sistematizare a zonei. 

6. Expertiza tehnica intocmita de către un expert atestat pentru construcție pe cat posibil 

elaborata cat mai recent, care sa certifice starea actuala a construcției si clasa de risc seismic a acesteia. 

7. Autorizație de securitate la incendiu. 

 

 

 

 

 



 

II.12. Instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si 

financiare 

 

1 . Modul de elaborare a ofertei tehnice 

Ofertantul va prezenta oferta tehnică în conformitate cu cerințele tehnice și funcționale prevăzute 

în caietul de sarcini. 

Oferta tehnică va conține: 

A) Propunerea tehnică - o descriere detaliată a imobilului și a poziționării acestuia în zonă, 

precum și o descriere a spațiului ce urmează a fi închiriat. Se vor preciza toate tipurile de instalații si 

echipamente aferente imobilului ce urmează a fi închiriat, făcându-se și alte precizări legate de 

imobilul/spațiul respectiv, așa precum se solicită și în model formular. 

B) Fotografii ale imobilului din exterior și din interior (format A5) pentru spațiile propuse 

spre închiriere pentru susținerea celor precizate în caietul de sarcini. 

Neprezentarea propunerii tehnice completată în conformitate cu (model formular) conduce la 

respingerea ofertei, ca fiind neconformă . 

 

2. Modul de prezentare a ofertei financiare 

1. Ofertanții au obligația de a prezenta oferta financiară în conformitate cu (model formular). 

Oferta financiară reprezintă actul prin care ofertantul își manifestă voința de a se angaja din punct de 

vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă. 

2. Ofertantii vor prezenta graficul de timp pentru darea in folosința (anexa a formularului de . 

oferta in conformitate cu model formular. 

3. Propunere financiara detaliata completata in conformitate cu formular 

4.  Prețul ofertei va fi exprimat sub forma tarifului chiriei lunare pe metru pătrat suprafață 

utilă, exprimat în euro, fără TVA, tarif ce va îngloba: 

- costurile legate de închirierea efectivă a spațiului de birouri (care sunt costurile cu amenajarea 

si compartimentarea spațiului, cu dotarea tehnică și cu mobilierul necesar precum si cu întreținerea in 

stare de funcționare a spațiului astfel dotat). 

- costurile legate de asigurarea locurilor de parcare. 

Se va completa  tabelul  de mai jos: 

 

Suprafata utila ofertata (mp)                            Pret/luna/mp 

(euro fara TVA)                             

Pret total suprafata utila ofertata /luna  

(euro fara TVA) 

   

 

3. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. 

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului, pe toata perioada de 

valabilitate stabilita de autoritatea contractanta . 

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul sa solicite ofertantului prelungirea valabilitatii ofertei 

Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decât aceasta va fi respinsa de comisia de evaluare ca 

inacceptabila. 

 

4. Modul de prezentare a ofertei 

Oferta și toate documentele ei, precum și corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă 

vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într- o altă limbă 

însă trebuie însoțite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala 

în orice situație. 

Toate documentele aferente ofertei, vor avea, pe fiecare pagină, semnătura reprezentantului legal 



 

sau a persoanei împuternicite să semneze oferta, și ștampilă după caz. 

In cazul în care acestea sunt semnate de către o altă persoană, aceasta va prezenta o 

împuternicire, autentificată la notar, din partea proprietarului. 

Nu se vor folosi prescurtări. 

Documentele emise de autoritățile competente vor fi prezentate în original sau copie legalizată 

sau, după caz, copie pe care este menționat pe fiecare pagină în parte "conform cu originalul" (având 

semnătura reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite și ștampilă după caz) valabile în luna 

celei în care se depune oferta. 

Toate documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor. 

Ofertele vor fi depuse astfel: în pachet sau în plic exterior sigilat și netransparent și va conține 2 

(două) exemplare ale documentatiei: plicuri interioare marcate "ORIGINAL" (1 exemplar), respectiv 

"COPIE" (1 exemplar), fiecare introdus într-un plic netransparent și sigilat. 

Pe pachetul/plicul exterior al ofertei se vor scrie următoarele informații: 

 - adresa DAJ Buzau; 

 - mentiunea:  “Pentru  contract  inchiriere  sediu pentru  DAJ Buzau” 

 - mentiunea: "A nu se deschide înainte de data de 30.09.2022, orele 12:30 " 

La depunerea ofertelor nu vor fi admise plicuri exterioare deteriorate sau desfăcute. Oferta 

trebuie să fie transmisă în plic sigilat și ștampilat, marcat cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a 

permite returnarea fară a fi deschis, în cazul în care oferta respectivă este declarată a fi primită cu 

întârziere. 

Ofertele trebuie depuse până la termenul limită de depunere a ofertelor. 

Ofertele se pot depune prin poștă, curier sau livrate personal, la sediul DAJ Buzau, la următoarea 

adresă: Mun. Buzau, str. Victoriei nr. 1. 

Oferta depusă prin alte mijloace decât cele menționate anterior, la o altă adresă decât cea 

stabilită sau după expirarea termenului limită pentru depunere este considerată neconforma și se 

returnează nedeschisă la solicitarea operatorului economic. 

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic. 

Oferta  (compusa din propunerea  tehnica si  propunerea  financiara) trebuie  sa contina 

documentele  mentionate mai sus precum si urmatoarele informatii: 

- adresa exacta a imobilului in care sunt oferite spre inchiriere spatiile; 

- suprafata utila, exprimata in metri  patrati, pentru fiecare dintre spatiile de inchiriat; 

- data la care vor fi date in folosinta autoritatii contractante spatiile de inchiriat din imobilul respectiv; 

- modalitatea  de efectuare  a platii:  lunar; 

- posibilitatile de parcare, comune sau in exclusivitate, atat pentru spatii interioare, cat si  exterioare; 

- asigurarea utilitatilor:  apa, incalzire, aer conditionat, cablaje telefonie fixa, internet etc.; 

- existenta/inexistenta compartimentarilor; 

- existenta/inexistenta altor chiriasi in incinta imobilului/curtii. 

Toate documentele   trebuie  sa fie  numerotate   si  indosariate,  iar  pachetul  trebuie  sa contina  

un  opis  al documentelor, inclusiv cu numarul paginii de referinta. 

 

5. Deschiderea, evaluarea si selectarea ofertelor 

 

a) Deschiderea plicurilor cu documentele candidaților: 

Ora, data și locul deschiderii plicurilor: sediul DAJ Buzau din str. Victoriei nr. 1 Mun. Buzau, 

03.10.2022, ora 12:30. 

Termenul limita de depunere a documentelor: 03.10.2022, ora 12:00. 

După deschiderea plicurilor Comisia de evaluare va întocmi un Proces Verbal în care se vor 

inventaria documentele depuse de fiecare participant. Orice ofertant poate participa la deschiderea 



 

ofertelor 

b) Vizitarea spatiilor: 

Comisia de evaluare vizitează spațiile oferite spre închiriere din ofertele depuse, pe parcursul 

evaluării ofertelor tehnice, cu respectarea următorilor pași: 

1. anunţarea ofertanţilor cu privire la ziua şi ora în care se va efectua o vizionare a imobilului; 

2. vizionarea spaţiilor şi verificarea concordanţei dintre parametrii prezentaţi în oferta 

tehnică şi situaţia faptică din teren; 

3. întocmirea de către comisia de evaluare a proceselor - verbale pentru fiecare vizionare în 

parte, ce vor fi semnate de către comisia de evaluare și de către reprezentanții ofertantului prezenți 

la vizionare. 

c) Evaluarea si selectia ofertantilor: 

Comisia de evaluare are obligația de a analiza și verifica fiecare ofertă atât din punct de vedere al 

elementelor tehnice propuse, cât și din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. 

Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini. 

Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru 

îndeplinirea contractului de închiriere, respectiv să fie corelată cu elementele propunerii tehnice pentru a 

evita executarea defectuoasă a contractului, să nu se afle în situaţia prevăzută la art. 210 din Legea nr. 

98/2016 sau să nu reprezinte o abatere de la legislaţia incidentă, alta decât cea în domeniul achiziţiilor 

publice. 

În cazul în care informaţiile sau documentele prezentate de către ofertanți sunt incomplete sau 

eronate sau în cazul în care lipsesc anumite documente, comisia de evaluare are dreptul de a solicita într-

un anumit termen ofertanţilor clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de aceştia 

în cadrul ofertelor, cu respectarea principiilor tratamentului egal şi transparenţei. Termenul acordat 

ofertanților pentru transmiterea răspunsurilor la solicitările de clarificări este de minimum 1 zi 

lucrătoare. 

Solicitările la clarificări transmise de comisia de evaluare se pot face prin intermediul mijloacelor 

electronice, prin fax sau prin poștă. De asemenea, ofertanții pot transmite răspunsurile prin folosirea 

oricăreia dintre mijloacele de comunicare anterior menționate. 

De asemenea, oferta va fi considerată admisibilă în măsura în care modificările operate de 

ofertant, la solicitarea comisiei de evaluare, în legătură cu propunerea sa financiară, reprezintă erori 

aritmetice, respectiv aspecte care pot fi clarificate cu respectarea principiilor privind achizitiile publice, 

elementele propunerii financiare urmând a fi corectate, implicit alături de preţul total al ofertei, prin 

refacerea calculelor aferente. În cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea erorilor aritmetice 

oferta sa va fi considerată inacceptabilă. 

Comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile și neconforme. 

Oferta este inacceptabilă în următoarele situații: 

a) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte unul sau mai multe dintre criteriile de 

calificare stabilite în documentaţia de atribuire; 

b) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în 

considerare deoarece în invitația de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea 

depunerii unor oferte alternative; 

c) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi 

de protecţie a muncii, atunci când aceasta cerinţa este formulată în condiţiile art. 51 alin. (2) din Legea 

nr. 98/2016; 

d) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin 

invitația de participare; 

e) oferta are o valabilitate mai mica decat cea specificata in caietul de sarcini sau ofertantul 

refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei; 



 

f) în cazul în care unei oferte îi lipseşte una din cele două componente, respectiv propunerea 

financiară si propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire. 

 

Oferta este considerată neconformă în următoarele situații: 

a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini; 

b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea 

contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta 

din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la 

clauzele respective. 

c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi 

care nu pot fi justificate; 

d) propunerea financiară nu este corelată cu elementele propunerii tehnice ceea ce ar putea 

conduce la executarea defectuoasă a contractului, sau constituie o abatere de la legislaţia incidentă,alta 

decât cea în domeniul achiziţiilor publice; 

e) oferta este depusă dupa data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor; 

f) în urma verificărilor prevăzute la art. 210 din Legea nr. 98/2016 se constată că propunerea 

financiară are un preţ neobişnuit de scăzut în raport cu serviciile, astfel încât nu se poate asigura 

îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini. 

g) in cazul în care comisia de evaluare solicită unui ofertant clarificări şi, după caz, completări 

ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei, iar ofertantul nu transmite în termenul precizat de 

comisia de evaluare clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt 

concludente 

h) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei de evaluare 

conţinutul propunerii tehnice sau propunerii financiare. 

Comisia de evaluare are obligația de a respinge toate ofertele declarate inacceptabile sau 

neconforme. 

Ofertele care nu au fost respinse de comisia de evaluare în urma verificării şi evaluării reprezintă 

oferte admisibile. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele 

admisibile. 

Autoritatea contractantă va atribui contractul de închiriere ofertantului care a depus oferta cea 

mai avantajoasă din punct de vedere economic. Criteriul de atribuire aplicat va fi ”prețul cel mai scăzut” 

cu respectarea cumulativa a cerintelor din caietul de sarcini. În cazul în care  două sau mai multe 

oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere 

financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai 

scăzut. 

 În situația în care se prezintă un singur ofertant la licitație, procedura de închiriere va continua. 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului de 

închiriere în următoarele cazuri: 

a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/ sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă; 

b) dacă au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform 

de abordare a soluţiilor tehnice şi/ori financiare; 

c)  dacă  încălcări  ale prevederilor  legale  afectează  procedura  de  atribuire  sau  dacă  este 

imposibilă încheierea contractului. Prin încălcări ale prevederilor legale se înţelege situaţia în care, pe 

parcursul procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în 

imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor 

prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. 



 

d) dacă contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare din 

cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită 

de a executa contractul şi nu există o ofertă clasată pe locul 2 admisibilă. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire în cazurile prevăzute la 

art. 213 din Legea nr. 98/2016. 

În situaţia în care autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire, în condiţiile anterior 

precizate, aceasta are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în 

cel mult 3 zile de la data anulării, motivul care a determinat decizia de anulare, precum şi încetarea 

obligaţiilor asumate de ofertanţi prin depunerea ofertelor. 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite ofertantului declarat câştigător o comunicare 

privind acceptarea ofertei sale, prin care îşi manifestă acordul de a încheia contractul de închiriere. 

După finalizarea evaluării ofertelor și desemnării ofertantului câștigător, comisia de evaluare va 

întocmi raportul procedurii și îl va înainta spre aprobare conducătorului autorității contractante. 

Raportul procedurii va fi transmis tuturor ofertanților participanți la procedură. 

Autoritatea contractantă întocmește raportul procedurii într-un termen care să nu depășească 30 

de zile lucrătoare. În cazuri temeinic justificate şi cu aprobarea conducătorului autorităţii 

contractante, această perioadă se poate prelungi o singură dată fără a depăşi perioada de valabilitate a 

ofertei, aducându-se la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în termen de 

maximum două zile lucrătoare de la aprobarea de către conducătorul autorităţii contractante a 

deciziei de prelungire. 

Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce 

priveşte rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de închiriere, inclusiv cu 

privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract ori de a relua procedura 

de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective. 

În cadrul comunicării privind rezultatul procedurii, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

cuprinde: 

a) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă inacceptabilă sau neconformă, motivele concrete care au 

stat la baza deciziei autorităţii contractante; 

b) fiecărui ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale. 

c) fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, dar care nu a fost declarată câştigătoare, 

caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei desemnate câştigătoare în raport cu oferta sa, 

numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de închiriere. 

6. Încheierea contractului 

Autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire ”prețul cel 

mai scăzut”, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

a) oferta respectiva îndeplineşte toate cerinţele, condiţiile şi criteriile stabilite prin invitația de 

participare şi documentele achiziţiei; 

b) oferta respectivă a fost depusă de un ofertant care îndeplineşte criteriile privind capacitatea şi, 

dacă este cazul, criteriile de selecţie şi nu se află sub incidenţa motivelor de excludere. 

În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul (model formular) cu 

ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, din cauza faptului că ofertantul în cauză se 

află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea 

contractantă are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul 2, în condiţiile în care aceasta este 

admisibilă. 

În cazul în care, în situaţia prevăzută anterior, nu există o ofertă clasată pe locul 2 admisibilă, 

autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura de atribuire. 

Procesul verbal se va întocmi dacă sunt realizate toate dotările și amenajările din caietul de 

sarcini și oferta tehnică și asupra cărora părțile au convenit de comun acord. In situația în care nu se 



 

poate proceda la încheierea procesului-verbal menționat, determinată de nerealizarea tuturor dotărilor și 

amenajărilor, Locatorul își asumă obligația ca în termen de maxim 15 zile de la data constatării să 

procedeze la remedierea deficiențelor, ulterior putându-se încheia procesul-verbal final. 

 

7. Informații suplimentare 

Operatorul economic declarat câștigător este obligat, conform normelor legale în vigoare să 

dețină sau să-și deschidă cont la Trezorerie, în vederea efectuării de către DAJ Buzau a plăților aferente 

chiriei și utilităților, așa cum sunt precizate în contract. 

 

 8.Posibilitatea retragerii si/sau modificarii ofertei 

 Ofertantul  are dreptul  de a-si retrage oferta,  prin solicitare  scrisa pana la data si  ora 

termenului  limita  de depunere a ofertelor. 

 Ofertantul   poate  modifica  continutul  ofertei,  pana  la  data  si  ora  stabilita  pentru  

depunerea  ofertelor, adresand pentru aceasta o cerere de retragere a ofertei in vederea modificarii. 

 Autoritatea  contractanta nu este raspunzatoare in legatura cu posibilitatea  ofertantului  de a 

depune  noua oferta, modificata,  pana la data si ora limita, stabilita in documentatia  de atribuire. 

 Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantului. 

 

 9. Oferte respinse 

 Oferta depusa  prin alte mijloace decat cea stabilita prin prezenta documentatie  va fi respinsa. 

 Oferta care este primita de care Autoritatea  Contractanta dupa expirarea datei si  orei  limita 

pentru depunere va fi respinsa si se returneaza nedeschisa. 

 Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a Autoritatii  Contractante decat cea stabilita in 

anuntul de inchiriere si prezenta documentatie  va fi respinsa si se returneaza nedeschisa. 

 

II.12. Instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac 

 

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de 

către autoritatea contractantă, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal al 

unei cereri cu privire la procedura de atribuire a contractului de închiriere reglementată prin prezenta 

procedură operațională, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru 

anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a 

fost cauzată, în condițiile și termenele stabilite de Legea nr. 554/2004. Interesul legitim poate fi atât 

privat, cât şi public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SECTIUNEA III: FORMULARE 

 

Formular 1 Scrisoare de înaintare a ofertei 

Formular 2 Imputernicire 

Formular 3 Declarație privind eligibilitatea 

Formular 4 Declarație privind evitarea conflictului de interese 

Formular 5 Propunerea tehnică 

Formular 6 Formular de ofertă 

Formular 7 Formular solicitare clarificări 

Formular 8 Contractul de inchiriere - model 



 

 

 

OFERTANTUL 

(denumirea/numele) 

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către: ................................... 

Ca urmare a anunțului privind aplicarea procedurii interne privind închirierea unui 

imobil/spatiu intr-un imobil dotat cu utilitari, mobilier si spatii de parcare, necesare funcționării 

Directiei pentru Agricultura Judeteana Buzau, vă transmitem alăturat următoarele: Coletul sigilat și 

marcat în mod vizibil, conținând documentele și informațiile solicitate, în original și într-un număr 

de 1 copie: 

Data completării: ______   

Ofertant,  

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OFERTANTUL 

(denumirea/numele) 

 

 

 

ÎMPUTERNICIRE 

Ofertantul  ____________________________ , împuternicim pe 

 ____________________________ , ce se legitimează cu CI Seria ____________________  

Nr ________________________________  , să depună documente în procedura de atribuire a 

contractului de închiriere. 

O traducere autorizată în limba română va însoți orice împuternicire într-o altă limbă. 

Numele în clar: _________________________________________________  

Semnătura și ștampila: ____________________________________________  

în calitate de:



 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al  ................................................................... / 

(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) în calitate de ofertant , declar pe propria 

răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că ofertantul pe care îl reprezint nu 

se află în nici una dintre următoarele situații: 

a. în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, 

pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/'sau 

pentru spălare de bani. 

b. este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator 

judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu 

creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

c. face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile prevăzute 

la lit. a); 

d. nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări 

sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilit; 

e. a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe 

judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 

unei greșeli în materie profesională; 

f. prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea 

contractantă. în legătură cu situația proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a) - d). 

 2. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 

înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 

declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații și documente 

suplimentare privind eligibilitatea noastră. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante 

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

4. înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

Data completării 

Ofertant, 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OFERTANTUL 

(denumirea/numele) 

DECLARAȚIE privind evitarea 

conflictului de interese 

Subsemnatul (a) __________________________________________________  

(denumirea, numele ofertantului), în calitate de ofertant la procedura internă privind 

închirierea unui imobil/spatiu intr-un imobil, dotat cu utilitati, mobilier si spatii de parcare, necesare 

funcționării ................., organizată de .................., declar pe propria răspundere că, în raport cu 

prezenta procedură, nu mă aflu în nici o situație de conflict de interes, respectiv: 

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de 

supervizare persoane salariate din cadrul .................., soț/soții, rude sau afini până la gradul 

doi ai acestora; 

- nu am acționari ori asociați persoane salariate din cadrul ........................, soț/soții, rude 

sau afini până la gradul doi ai acestora; 

 

Ofertant, 

(semnătura autorizată)



 

 

PROPUNERE TEHNICA 

1. Ofertantul  ...................................................................................................  reprezentat 

de ............................................  în calitate de 

 ........................................... conform împuternicirii/procurii, nr .....  din  propune spre 

închiriere imobilul/spații de închiriat, situat în str ..........  nr localitatea 

2. Codul unic de identificare (numai pentru persoane juridice): ....................................  

3. Sediul (domiciliu) ofertantului ..............................................................................  

4. Date de contact telefon fix/fax ............................... Telefon mohil .................. , 

E-mail .......................................... 

5. Descrierea imobilului sau a spațiilor oferite spre închiriere: 

A. Condiții generale pentru imobil 

A. 1. Imobilul/spațiu este situat în .......... ,  Str ............ nr ....................  

A.2. Elementele constructive ale clădirii: 

-fațade  ...............................  

- acoperiș ............................  

-împrejmuiri .......................  

(descriere sumară a exteriorului construcției). 

A.3. Starea tehnică a imobilului, atât la interior cât și la exterior (Se va preciza dacă au 

fost executate lucrări de modificare a proiectului inițial: reparații capitale, consolidări, 

recompartimentări, etc. si perioada execuției acestora)  

A.4. Imobilul a fost construit în perioada , fiind finalizat 

la data de ................ conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, nr ...................  

din data ........... înregistrat la Primăria cu nr din data ..................................... (anexat în copie) 

A.5. Accesul la imobil se efectuează din/prin artera/arterele ....................... , 

aceasta/acestea fiind amplasată/amplasate, la o distanță maximă de aproximativ: 

........... metri față de Stația de autobuz nr. ..... 

A.6. Este asigurat un standard locativ corespunzător spațiului pentru birouri, motivat de: 

Dispune de instalatie de sprinklere pentru o suprafata de .............. 

Dispune de sistem de desfumare pentru o suprafata de .............. 

Dispune de instalație de semnalizare incendiu. 

Dispune de instalație de hidranți interiori/ exteriori. 

A.7. Suprafața totală oferită spre închiriere, este de .................   

Suprafața oferită este mai mică/ egală/ mai mare cu mp, respectiv cu ............................ % față de 

suprafața solicitată prin caietul de sarcini. 

A.8. Imobilul/spațiul permite instalarea în exterior și în interior a însemnelor ................. 

sau a elementelor de publicitate care au legătură cu instrumentele structurale ale U.E. 

A.9. Spațiul oferit spre închiriere este dispus pe un singur nivel/pe mai multe niveluri 

consecutive, respectiv  ............ 

Imobilul sau spațiile din imobil sunt/nu sunt independente și au/nu au intrări separate față 

de alți utilizatori  

Imobilul de birouri deservește și alte entități care desfășoară activități de .......  

Se vor nominaliza eventualii alți utilizatori de spații și se va preciza cum au aceștia 

accesul. 

A. 10. Imobilul/spațiul este dotat cu un număr de accese în spațiu. Acestea sunt 

poziționate pe fațada principală/laterală, urmând a fi utilizate astfel: 



 

 

Acces personal .................  

Acces persoane cu dizabilități ................  

Se vor descriere și accese pietonale și auto 

A. 11. Regimul de înălțime al imobilului:  ..............................................  

A. 12. Terenul imobilului este/nu este delimitat de vecinătăți sau îngrădit, astfel: .  

A. 13. Se poate asigura un număr total de .. ....... locuri de parcare, fără plată, 

astfel........ 

B. Compartimentare. Date despre suprafețe și caracteristici funcționale 

Se oferă pentru închiriere spații de birouri, în suprafață utilă de ________________  mp. Pe 

lângă suprafață utilă închiriabilă de ____________ mp, punem la dispoziția chiriașului și 

suprafață de ______________________________ mp ce reprezintă căi de acces ( scări, 

lifturi, holuri) și grupuri sanitare. 

Suprafață utilă săli / birouri / încăperi: 

 

 

Nr. 

crt. 
Număr încăperi 

Suprafața 

minimă (mp.) 

Suprafața maxima 

(mp.) 

1. Hol acces public (zona asteptare) 45 55 

2. Arhiva 35 45 

3. Sala sedinte / conferinta 40 47 

4 Arhiva securizata 12 16 

5 Birou/ Departament/ Compartiment 35 40 

6 Birou/ Departament/ Compartiment 35 40 

7. Birou/ Departament/ Compartiment 35 40 

8. Birou/ Departament/ Compartiment 30 35 

9. Birou/ Departament/ Compartiment 30 35 

10. Birou/ Departament/ Compartiment 30 35 

11. Birou Director Executiv 35 40 

12. Birou Director Executiv Adjunct 15 25 

13. Secretariat 15 25 

14 Toalete pe sexe 2x2mp 4 10 

15. Camere server 4 12 

 TOTAL 400 500 

  



 

 

 

C. Dotări tehnice si instalații. Date despre dotarea obligatorie a imobilului cu 

utilități: 

C.l. Imobilul oferit spre închiriere este echipat cu următoarele instalații, conform cerințelor 

caietului de sarcini: 

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

Imobilul ofrit spre inchiriere va fi echipat pana la data predarii catre Locatar, cu urmatoarele 

instalatii inexistente la data prezentei, conform caietului de sarciniȘ 

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

C.2. La data transmiterii ofertei, spațiul ce urmează a fi închiriat este dotat cu următoarele 

finisaje: Cei târziu, până la data dării în folosință, în maxim .... de zile de la semnarea contractului, 

spațiul ce urmează a fi închiriat va fi complet dotat cu următoarele finisaje, conform caietului de 

sarcini: 

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

D. Amenajare spațiu cu mobilier 

La data transmiterii ofertei sau cel târziu, până la data predării în folosință, (în maxim de zile de 

la semnarea contractului) imobilul/spațiul ce urmează a fi închiriat va fi complet dotat cu elemente 

minime de mobilier adecvat pentru toate spațiile, așa cum s-a solicitat în caietul de sarcini 

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

 

E. DAREA IN FOLOSINȚĂ A SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT 

Ofertantul își angajează obligația ca până Ia data dării în folosință a spațiului închiriat în incinta 

imobilului, (în maxim  ..............................................  de zile de la semnarea contractului), să asigure 

toate compartimentările și amenajările necesare (cerințele minime solicitate), astfel încât să răspundă 

cerințelor Autorității Contractante. 

Spațiile vor fi date în funcțiune în maxim de zile de la semnarea contractului, cu toate dotările 

necesare utilizării, pe bază de proces verbal de predare - primire în care se va menționa spațiul cu 

dotările sale, starea și gradul de utilizare al acestora. 

Compartimentarea spațiului, dotarea cu mobilier, echiparea și darea în folosință a acestuia se 

realizează de comun acord întreși persoana împuternicită din partea ofertantului declarat câștigător în 

maxim de zile de la semnarea contractului. 

De la data semnării contractului, în maxim de zile, ofertantul va definitiva compartimentarea 

spațiului conform variantei agreate cu autoritatea contractantă și va da în folosință imobilul. 

Toate costurile aferente compartimentării spațiului și dotării cu mobilier, precum și a 

instalațiilor și utilităților cerute în Caietul de sarcini vor fi suportate de către proprietar. 

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita compartimentări suplimentare și 

mobilier suplimentar în situații speciale și temeinic justificate, de comun acord cu ofertantul declarat 

câștigător. 

Anexăm următoarele: 

-fotografii din interior și exterior; 

-autorizația de construire + proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor; planuri anexe de 

la autorizația de construire (fațade + planuri de nivel); certificat de performanță energetică; 

-autorizație de securitate la incendiu; 

-plan privind parcarea; acte doveditoare privind proprietatea sau închirierea acesteia; 

-alte documente/planuri/documentații considerate relevante. 



 

 

 

OFERTANT: 

Data: 

Semnatura / stampila: 

 

 

OFERTANTUL 

(denumirea firmei /numele persoanei fizice) 

PROPUNERE FINANCIARĂ  

Subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ...................................................  

(denumirea firmei și calitatea reprezentanților legali/numele ofertantului), în conformitate cu 

prevederile și cerințele solicitate oferim spre închiriere imobilul situat în str .......................... 

nr................... .înscris în CF cu nr............................  

Spațiul pentru închiriere având o suprafață totală de . mp, este oferit pentru suma de

 ............................................................................................... euro/lună (suma în litere și în cifre),

 ............................................................................................... euro/mp/lună, inclusiv TVA. 

Numărul de locuri de parcare posibil de oferit este de : ................... locuri. 

 

Valabilitatea ofertei este de ...................... zile. 

Ne manifestăm disponibilitatea pentru închirierea pe un termen de ..................... luni. 

In cazul în care oferta noastră va fi declarată câștigătoare ne angajăm să executăm lucrări de 

compartimentare/rețele interioare conform propunerii tehnice în condițiile de obținere a tuturor 

avizelor, acordurilor și autorizărilor legale. 

Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere această ofertă, și Comunicarea 

autorității contractante prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract 

angajat între noi. 

Anexa: graficul de timp pentru darea in folosita. 

Data / / în calitate de, (semnătura) 

Ofertant, 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OFERTANT 

(denumirea firmei /numele persoanei fizice) 

 

 

 

SOLICITARE DE CLARIFICĂRI 

Către, 

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

Referitor la procedura de adjudecare a contractului de servicii privind închirierea unui imobil / 

spațiu intr-un imobil dotat cu mobilier, utilitati si spatii de parcare pentru activitatea curenta a 

.......................... , cod CPV 70310000-7 - Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile, vă 

adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la: 

 

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

 

 

 

Față de cele de mai sus, vă rugam să ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere cu privire 

la aspectele menționate mai sus. 

Ofertant, 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTRACTUL DE INCHIRIERE - MODEL 

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 

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

între: 

Persoana fizică sau juridică cu sediul în ...................................................................  

nr. 

Bl .......................................... se. et. ap .......  , jud ..................................................................  , cod 

1BAN ...................................  

deschis la Trezoreria ............ , reprezentată prin ................................ , având funcția de 

 .......... și ................................  având funcția de ............................................ , în calitate de 

Locator, 

Și 

........................., cu sediul în Buzău, ......................., telefon/fax +............................, cod de 

identificare fiscală ......................., cont IBAN 

 ______________________ deschis la Trezoreria Municipiului Buzău, reprezentat prin 

.................................................., în calitate de Locatar, 

s-a încheiat prezentul contract de închiriere ca urmare a derulării de către Locatar a unei 

procedurii interne de achiziție privind închirierea unui imobil / spațiu intr-un imobil dotat cu 

mobilier, utilitati si spatii de parcare pentru activitatea curenta a ..........................................., cu 

respectarea prevederilor procedurii interne aprobata prin ...........................: 

Art. 1. Obiectul contractului 

(1) Locatorul închiriază, iar Locatarul preia în chirie un imobil sau spațiu într-un imobil situat 

în Buzău. Str .....................................  nr ........................ , înscris în cartea funciară cu 

numărul cadastral/topo de la ........  până la .......................................  , format din spațiu 

în suprafață utilă de mp (etajele), denumit in continuare "spațiul închiriat", cu destinație de 

sediu, identificat conform schiței atașate ce se constituie în Anexa nr. 1 la prezentul contract. 

(2) Destinația spațiului închiriat este pentru funcționarea în condiții corespunzătoare a 

..................... Buzău. Imobilul/spatiu închiriat care formează obiectul prezentului contract va fi 

folosit de .................................. Buzău. 

(3) Predarea/primirca spațiului cu toate dotările aferente se va face pe bază de procese 

verbale încheiate separat, la începutul și sfârșitul perioadei de închiriere. 

(4) La momentul predării efective a imobilului, spațiul închiriat, cu toate dotările aferente, 

va fi preluat de către Locatar pe bază de proces verbal de predare-primire și se constituie ca 

Anexa nr. 2 la prezentul contract. 

(5) Procesul verbal se va întocmi dacă sunt realizate toate dotările și amenajările din caietul 

de sarcini și oferta tehnică și asupra cărora părțile au convenit de comun acord. 

In situația în care nu se poate proceda la încheierea procesului-verbal menționat, determinată de 

nerealizarea tuturor dotărilor și amenajărilor, Locatorul își asumă obligația ca în termen de 

maxim 15 zile de la data constatării să procedeze la remedierea deficiențelor, ulterior putându-

se încheia procesul-verbal final. 

(6) Pentru perioada cuprinsă între data semnării contractului și predarea efectivă în folosință 

(data semnării procesului verbal de predare primire), nu se plătește chirie. 



 

 

Art. 2. Durata contractului 

(1) Durata prezentului contract de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire. 

(2) Contractul de închiriere poate fi prelungit prin act adițional semnat de ambele părți. 

Intenția de prelungire a contractului de închiriere se va notifica în scris cu cel puțin 6 luni 

înainte de expirarea duratei de închiriere, Locatarul beneficiind de dreptul de preferință la 

închirierea spațiului. 

(3) Locatarul beneficiază de o perioadă de grație de maxim 60 de zile de la data semnării 

contractului și până la primirea efectivă în folosință. 

Pentru perioada cuprinsă între data semnării prezentului contract și data expirării perioadei de 

grație Locatarul nu datorează chirie. 

Art. 3. Prețul contractului și modalități de plată 

(1) Prin prezentul contract Locatarul se obligă să plătească Locatorului după data punerii în 

posesie care se va concretiza prin încheierea unui proces verbal final de predare-primire, pentru 

spațiul închiriat, o chirie totală lunară în sumă de : ...................................euro/mp/luna fara 

TVA 

Se va detalia modalitatea de calcul 

(2) Plata chiriei se va efectua lunar de către Locatar către Locator, în baza facturii fiscale 

pentru luna în curs emisă în primele 5 zile lucrătoare ale lunii. 

(3) Plata chiriei se va face în lei, la cursul de schimb oficial la BNR al EURO din data 

emiterii facturii și numai din momentul predării în folosință efectivă a spațiului cu dotarile 

aferente. 

(4) Pe intreaga perioada a contractului de inchiriere pretul chiriei totale lunare este ferm, 

neputand fi majorat sau indexat. 

(5) Prețul contractului exprimat sub forma chiriei totale lunare pe metru pătrat include: 

chiria aferentă spațiului cu toate dotările incluse și a locurilor de parcare ale unității. 

(6) In afara chiriei, Locatarul va plăti utilitățile, în baza consumului real înregistrat, aceste 

cheltuieli suplimentare făcând obiectul unor contracte separate (apă, iluminat, telefonie, 

încălzire, paza etc), încheiate de Locator cu furnizorii de utilități. 

(7) Locatarul nu va plăti chirie în avans și nici o sumă în afara prețului chiriei totale pe 

lună. 

(8) Orice schimbare a contului Locatorului va ti notificată în scris Locatarului, altfel se va 

considera că plata este valabil tăcută în contul indicat inițial. 

 

Art. 4. Obligațiile părților 

4.1. Obligațiile Locatorului 

(1) Să asigure Locatarul de folosința netulburată și utilă a spațiului închiriat pe toată durata 

contractului. 

(2) Să declare și să garanteze Locatarului că nimeni nu are nici un drept, de nici un fel, 

asupra spațiului închiriat și că până în prezent, nu a mai închiriat acest imobil/spatiu la nici o 

persoană fizică sau juridică, pentru intervalul de timp prevăzut în prezentul contract, și nu o va 

face nici în viitor, până la încetarea acestui contract. 

(3) Să garanteze pe Locatar de viciile ascunse ale spațiului închiriat și instalațiilor aferente 

care nu au putut ti cunoscute de Locatar în momentul încheierii contractului și care fac 

imposibilă folosința parțială sau totală a bunului închiriat. 

(4) Să garanteze pe Locatar, pe toată durata contractului împotriva pierderii totale sau 



 

 

parțiale a bunului închiriat, ori contra tulburării folosinței bunului. 

(5) Să declare și să garanteze Locatarului că în momentul semnării contractului nu există 

nici un fel de litigiu aflat pe rolul instanțelor de judecată sau arbitrale cu privire la spațiul ce 

face obiectul prezentului contract, care să pericliteze derularea contractului de închiriere. 

(6) Să predea Locatarului la termenul convenit spațiul închiriat în stare normală de 

folosință, liber (în conformitate cu cerințele minime stabilite dc chiriaș/Locatar), potrivit 

destinației prevăzute în contract. 

(7) Să mențină spațiul închiriat și mobilierul aferent în stare de a servi la întrebuințarea 

pentru care a fost închiriat conform normelor legale în vigoare în România pentru clădiri de 

birouri. 

(8) Să garanteze pe Locatar împotriva tulburărilor de fapt și de drept provenite din fapta 

proprie și împotriva tulburărilor de drept provenite din fapta terților. 

(9) Să asigure accesul, inclusiv cu automobilul, permanent, la imobilul de birouri în care se 

află spațiul închiriat, pentru personalul Locatarului, precum și a colaboratorilor Locatarului. 

(10) Să asigure următoarele servicii: 

a) asigurarea utilităților pentru spațiile de birouri închiriate și spațiile comune; Locatorul 

declară că utilitățile consumate în spațiul oferit spre închiriere până la data predării efective 

către Locatar sunt plătite la zi, orice sume datorate ca și contravaloare a utilităților sau 

penalităților aferente acestora, pentru perioada anterioară predării spațiului Locatarului sunt în 

sarcina Locatorului și vor fi achitate de către acesta. 

b) încălzirea/ climatizarea spațiilor de birouri închiriate și a spațiilor comune; 

c) dotarea cu echipament de protectie contra incendiilor si intretinerea acestuia 

d) funcționarea rețelelor interioare/ exterioare de apă, canalizare, electricitate și gaze; 

e) funcționarea rețelelor de telefonie, fax. internet; 

f) reparații și întreținerea clădirii (inclusiv a echipamentelor și instalațiilor din dotare); 

g) salubritate 

h) întreținerea și îngrijirea părților comune, inclusiv a căilor de acces. 

(11) Sa execute pe cheltuiala sa lucrarile de intretinere si reparatii privind spatiul si 

instalatiile aferente, in ziua si la ora stabilita de comun acord cu Locatarul, cu exceptia celor 

datorate folosirii necorespunzatoare a acestora de catre Locatar. 

(12) Să asigure toate compartimentările și amenajările necesare solicitate de Locatar în 

termen de 60 de zile de la semnarea contractului. 

(13) Sa efectueze pe cheltuiala sa lucrarile de intretinere si reparatii privind spatiul si 

instalatiile aferente, in ziua si la ora stabilita de comun acord cu Locatarul, cu exceptia celor 

datorate folosirii necorespunzatoare a acestora de catre Locatar. 

(14) Să exonereze pe Locatar de plata chiriei în cazul în care spațiul închiriat devine 

imposibil de utilizat până la data la care spațiul închiriat va fi readus la starea de dinaintea 

producerii evenimentului, situațiile ivite urmând să fie constatate de Locatar și consemnate într-

un proces - verbal semnat de ambele părți contractante. 

(15) Sa permita instalarea de catre Locatar in exteriorul si interiorul imobilului inchiriat 

insemnele institutiei ................. 

(16) Locatorul isi asuma responsabilitatea deplina a platii tuturor taxelor si altor sarcini de 

natura fiscala izvorate din dreptul de proprietate asupra imobilului inchiriat, stabilite de lege in 

sarcina proprietarului. 

(17) Locatorul are obligația de a menține în perfectă stare de funcționare pe durata 



 

 

contractului, toate dotările și amenajările conform ofertei tehnice și caietului de sarcini pentru 

spațiul închiriat. 

(18) Să încheie și să dețină pe întreaga perioadă de închiriere o poliță de asigurare a spațiului 

închiriat contra oricărui risc și o poliță de asigurare de răspundere civilă a proprietarului față de 

Locatar. Locatorul, în calitate de proprietar se angajează să-și îndeplinească condițiile 

specificate în polițele de asigurare, să achite primele de asigurare la scadență și să asigure 

reînnoirea și valabilitatea poliței de asigurare pe durata închirierii și dacă este cazul, în cursul 

perioadelor pentru care a fost prelungit prezentul contract. 

(19) Locatorul se obligă să răspundă cererilor scrise ale Locatarului pe care acesta i le 

adresează în legătură cu imobilul, în termen de 5 zile de la primirea acestora. în cazul în care nu 

răspunde în termenul prevăzut în prezenta clauză. Locatorul poate fi tras la răspundere de către 

Locatar, iar dacă lipsa răspunsului său ori refuzul de a coopera a cauzat prejudicii de orice 

natură Locatarului, ce vor fi constate și cosemnate într-un proces-verbal, este obligat să repare 

aceste prejudicii. 

(20) Sa informeze Locatarul în legătură cu orice schimbare a regimului juridic sau a 

controlului proprietății, care nu va afecta în nici un fel drepturile Locatarului în cadrul 

prezentului contract și nu va da dreptul proprietarului să modifice contractul de închiriere cu 

excepția amendamentelor asupra cărora s-a convenit. Locatorul va notifica Locatarului orice 

intenție de transfer a proprietății, actul de înstrăinare a imobilului urmând să conțină clauze 

care să prevadă obligația dobânditorului imobilului de a respecta drepturile Locatarului din 

prezentul contract de închiriere.     

(21) Sa efectueze toate formalitatile necesare notarii acestui contract la OCPI, in temeiul 

disp. art. 903 din Codul civil, urmand sa prezinte Locatarului dovada indeplinirii acestei 

obligatii in termen de maxim 90 de zile de la data semnarii prezentului contract. 

(22) In situatia in care se impune ca Locatarul sa procedeze la incheierea unor contracte 

pentru asigurarea functionarii in bune conditii a institutiei, Locatorul este de acord, va coopera, 

va sprijini si va asista Locatarul in incheierea contractelor direct cu furnizarii de utilitati. 

Totodata Locatorul va furniza Locatarului toate documentele necesare aflate in posesia sa, 

pentru incheierea contractelor direct cu furnizorii de utilitati. 

(23) Să procedeze la înregistrarea contractului la organele fiscale competente. 

 

4.2. Obligațiile Locatarului 

(1) Să întrebuințeze spațiul închiriat, în conformitate cu destinația rezultată din prezentul 

contract și cu prevederile legale în vigoare. 

(2) Să efectueze, în termenele stabilite și în condițiile prevăzute în contract, plățile pentru 

sumele la care s-a obligat ca urmare a închirierii spațiului. Plata se va face în contul de 

Trezorerie indicat de Locator. 

(3) Să nu execute modificări sau transformări ale structurii de rezistență a construcției, sau 

ale instalațiilor. 

(4) Să respecte prevederile legale în vigoare din domeniile PSÎ, igienico-sanitar și protecția 

muncii. 

(5) Să mențină spațiul închiriat în condiții corespunzătoare de folosință și să predea 

Locatorului spațiul în stare bună de folosință. 

(6) Să folosească spațiul închiriat conform destinației care rezultă din contract. 

(7) Să elibereze și sa predea Locatorului spațiul închiriat în termen de  120 de zile de la data 



 

 

încetării prezentului contract, urmand sa plateasca chiria lunara stabilita prin prezentul contract. 

(8) Sa plateasca utilitatile aferente spatiului inchiriat in conditiile prezentului contract. 

 

Art. 5. Asigurări 

(1) Locatorul este obligat să asigure spațiul închiriat împotriva incendiilor, pagubelor 

provocate de inundații, cutremure și a altor riscuri diverse, prezenta clauză completându-se cu 

cele menționate la art.4, pct.4.1, alin. 1 7. 

(2) Locatarul este obligat sa se ocupe personal de asigurarea bunurilor proprii 

(echipamente, instalații, marfa, etc.) existente în spațiul închiriat. 

(3) Locatarul va trebui să-și asume propria Răspundere Civilă față de terți, inclusiv 

potențialii cumpărători, pentru evenimentele produse în incinta spațiului închiriat. 

Art. 6. Răspunderea contractuală 

(1) In cazul neachitării de către Locatar a facturilor și a celorlalte cheltuieli în termenul 

prevăzut la art. 3 alin. (2), acesta are obligația de a plăti ca penalități o sumă echivalentă cu 

0,2% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere. 

(2) In condițiile nerespectării de către Locator a obligațiilor prevăzute la art. 4.1., Locatarul 

va putea să plătească chiria diminuată cu un procent de 1% din valoarea facturii pentru fiecare 

zi calendaristică de neîndeplinire a obligațiilor asumate prin contract. 

(3) Contractul angajează răspunderea solidară a Locatorului și a succesorilor săi. 

 

Art. 7. încetarea contractului 

(1) Contractul de închiriere încetează de drept: 

a) la expirarea duratei de închiriere; 

b) prin acordul scris al ambelor părți; 

c) în caz de forță majoră conform art. 9 alin. (3). 

(2) Prezentul contract poate fi reziliat inainte de termenul pentru care s-a incheiat la cererea 

locatarului cu conditia notificarii prealabile a locatorului cu cel putin 120 de zile inainte de data 

la care urmeaza sa aiba loc rezilierea. 

(3) Contractul de închiriere încetează prin reziliere, cu plata de daune-interese, la inițiativa 

Locatarului când:  

a) Locatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract sau și le 

îndeplinește în mod necorespunzător; 

b) Locatorul se află în procedura de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, 

dizolvare, închidere operațională, lichidare. 

c) Locatorul este afectat de transformari de ordin organizational, prin care sunt modificate 

statutul juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu exceptia cazurilor in care astfel 

de modificari sunt acceptate printr-un act aditional la prezentul contract. 

(4) Locatorul nu are dreptul de a pretinde, in aceste situatii, nicio alta suma in afara celor 

datorate de Locatar pentru serviciile deja prestate si acceptate de Locatar ca fiind in 

conformitate cu prevederile contractului. 

(5) In situtia de la art. 7, alin. (3) lit a) Locatarul va fi indreptatit sa ceara de la Locator 

daune-interese in cuantum de 0,02% din suma datorata, pentru fiecare zi ramasa de la data 

rezilierii contractului pana la data expirarii contractului. 

(6) Contractul de inchiriere inceteaza prin reziliere, la initiativa Locatorului cand Locatarul 

nu isi indeplineste obligtiile asumate prin prezentul contract sau si le indeplineste in mod 



 

 

necorespunzator. 

(7) Locatarul nu are dreptul de a pretinde, in aceste situatii, nici o alta suma in afara celor 

datorate de Locator pentru serviciile deja prestate si acceptate de Locator ca fiind in 

conformitate cu prevederile contractului. 

 

Art. 8. Cesiunea 

Cesiunea contractului sau a unor parti din acesta este interzisa. 

 

Art.9. Forța majoră 

(1) Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a 

obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 48 

de ore de la data intervenției evenimentului, prin fax/scrisoare recomandată, existența și dala de 

începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forță majoră, fiind obligată să ia toate 

măsurile posibile pentru limitarea consecințelor produse de un asemenea caz. 

(3) Dacă forța majoră persistă pe o perioadă de peste 20 de zile, oricare parte contractantă 

poate solicita rezilierea contractului, fără nici o altă formalitate și fără să poată pretinde daune-

interese pentru neîndeplinirea obligației contractuale datorată forței majore pe perioada 

afectata. 

 

Art. 10. Comunicări 

(1) Toate comunicările, notificările și informările aferente derulării prezentului contract, vor 

fi considerate valabil întocmite daca au fost făcute în scris și expediate la adresele părților 

contractante. 

(2) Expedierea notificărilor se va face personal sau sub semnătură, prin fax, prin scrisoare 

recomandată sub condiția confirmării de primire sau prin e-mail. 

Art. 11. Legea aplicabilă 

- Prezentul contract de închiriere se supune legislației românești. 

Art. 12. Soluționarea litigiilor 

Părțile convin ca toate neînțelegerile privind valabilitatea contractului sau cele privind 

interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă, în termen de 15 

zile lucrătoare de la intervenirea acestora. 

(1) Dacă după acest termen, Locatarul și Locatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o 

divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către 

instanțele judecătorești competente material. 

Art. 13. Dispoziții finale 

(1) Părțile contractante au dreptul, pe perioada derulării contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional. 

(2) Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea asupra prevederilor prezentului 

contract, în condițiile legii. 

(3) Locatarul va putea efectua în spațiul închiriat lucrări de amenajare și modernizare numai 

cu consimțământul scris al Locatorului. 

Orice amenajări, îmbunătățiri și instalații efectuate de Locatar în spațiul închiriat, care sunt 

încorporate în structura spațiului ce reprezintă obiectul contractului și care nu pot fi recuperate, 

vor rămâne la încheierea contractului de închiriere, cu plata compensatorie, în proprietatea 



 

 

Locatorului. 

(4) Acest contract de închiriere rămâne valabil dacă Locatorul vinde sau transferă 

proprietatea altei persoane fizice sau juridice. însă va fi obligat să înștiințeze în prealabil 

Locatarul asupra intenției de a vinde într-un termen de 120 de zile. 

(5) în cazul în care vreo prevedere a prezentului contract este considerată nelegală, sau nu 

poate fi executată în conformitate cu orice reglementare legală sau de ordine publică, toate 

celelalte prevederi ale prezentului contract vor rămâne totuși în deplină vigoare și efect. 

In momentul stabilirii faptului că una din prevederi este nelegală sau nu poate fi executată, 

părțile vor negocia, cu bună credință, modificarea în cât mai mică măsură a prezentului 

contract, astfel încât respectiva prevedere să devină legală, valabilă și executorie și să reflecte 

cât mai fidel posibil intenția inițială a Părților. într-un mod reciproc acceptabil. 

 Anexa 1 și Anexa 2 fac parte integrantă din cuprinsul contractului și reprezintă voința 

părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre părți, anterioară sau ulterioară încheierii 

lui. 

         Prezentul contract s-a încheiat astăzi, .........................................................  , în 2 (doua) 

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

 

 

 

 

 

Locatar,         Locator,



 

 

Anexa nr. 2 

La contractul de închiriere dintre ................................ Buzău si .....................  

Și 

PROCES VERBAL de PREDARE-PRIMIRE 

Ca urmare a Ordinului nr ...............  / ............   privind numirea comisiei pentru preluarea 

spațiului cu dotările și amenajările corespunzătoare Caietului de sarcini și Propunerii tehnice, 

pentru imobilul situat în str . , destinat închirierii pentru .............  , conform contractului de 

închiriere nr .....  , 

Comisia a efectuat inventarul (Anexa 1) atașată prezentului Proces verbal de predare-primire. In 

urma analizei efectuate la fața locului, Comisia a constatat următoarele: 

1. Starea exterioară a clădirii (pereți, geamuri, acoperiș):  

2. Starea interioară a clădirii (pereți, tavane, uși): ........... 

3. Starea instalațiilor electrice: ....................................  

4. Starea instalațiilor de climatizare: ......................  

5. Starea instalatiilor de prevenire si stingere a incendiilor............................. 

6. Starea mobilierului și a altor dotări: ...................  

7. Alte constatări: ....................................................  

Dacă există lipsuri, atunci Locatorul va remedia inconvenientele apărute în maxim 15 zile. 

Locatorul va pune la dispoziția Locatarului Cartea tehnică a clădirii (sau copie), o copie după 

avizele de la Pompieri, precum și planul de alimentare cu energie electrică avizat de o persoană 

autorizată. 

După expirarea termenului menționat mai sus. Comisia de predare-primire va constata 

remedierea inconvenientelor și va întocmi Procesul verbal de predare-primire final. 

Incheiat astăzi...................... , în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Membrii Comisiei de predare-primire 

 

 

  LOCATOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCATAR: 


