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            Nr. 5611 din 22.08.2022 
 

ANUNȚ / INVITAȚIE 
DE 

PARTICIPARE  
 

    Denumirea autorităţii contractante  
    Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ  
 
    Sediul autorităţii contractante 
    Municipiul Piatra Neamţ, Str. Mihai Eminescu, nr. 26B, cod postal 610029, telefon: 233/217142,  
    0233/234870, fax: 0233/234276; e-mail: nt@ancpi.ro; web: www.ocpint.ro 
 
    Obiectul contractului  
    Închiriere unui imobil, clădire existentă şi terenul aferent necesar funcţionării, cu destinaţia de  
    sediu pentru Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Piatra Neamț. 
 
    Durata contractului  
    Contractul se va încheia pe o perioadă de  1 - 10 ani, începând cu data de 01.10.2022 sau la o altă  
    dată ulterioară ce va stabilită de OCPI Neamț, în timp util, în termen de valabilitate a ofertei, cu  
    posibilitate de prelungire, prin act adiţional cu acordul ambelor părţi. 
    Prin acceptarea anunțului/invitației de către potenţialii ofertanţi, precum şi prin contractul de  
    închiriere ce se va încheia, pe întreaga durată a închirierii, autoritatea contractantă îşi rezervă un  
    drept de preempţiune la achiziţionarea, prin cumpărare, a imobilului închiriat, în funcţie de  
    eventualul bugetul aprobat în acest sens, în condiţiile art. 1.730 şi următoarele din Codul civil. 
 
    Procedura aplicată  
    Selecţie de oferte, procedură reglementată prin Procedura internă de atribuire a contractelor care au  
    ca obiect închirierea de imobile cu destinaţia de sedii pentru birourile teritoriale de cadastru şi  
    publicitate imobiliară din subordinea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ. 
 
    Data-limită şi locul pentru depunerea ofertelor  
    Ofertele vor putea fi depuse până la data de 01.09.2022, ora 1500, la sediul Oficiului de Cadastru şi  
    Publicitate Imobiliară Neamţ, din municipiul Piatra Neamţ, Str. Mihai Eminescu, nr. 26B, cod poştal:  
    610029, telefon: 0233/234870, 0233/217142, fax: 0233/234276; e-mail: nt@ancpi.ro; web:  
    www.ocpint.ro 
 
    Clarificări pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor pot fi solicitate la:  
    Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ, din municipiul Piatra Neamt, Str. Mihai Eminescu,  
    nr. 26B, cod poştal: 610029, telefon: 0233/234870, 0233/217142, fax: 0233/234276; e-mail:  
    nt@ancpi.ro; web: www.ocpint.ro; persoane de contact: Vasile BAROI, Ingrid CONSTANTINESCU, până  
    la data de 26.08.2022, ora 1300. 
    ATENŢIE!  
    Solicitările de clarificări vor fi transmise şi/sau în format electronic sub forma fişierelor *.doc  
    sau *.pdf . 
 
    Răspuns la solicitările de clarificări 
    Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi transmise până în data de 29.08.2022, ora 14.00, pe  
    adresă de e-mail a ofertantului sau reprezentantului acestuia, comunicată prin solicitare. 

http://www.ancpi.ro/
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    Modul de transmitere a ofertelor  
    Ofertele vor fi depuse direct la sediul autorităţii contractante, în colet/plic sigilat, cu ştampila  
    ofertantului şi cu menţiunea "A nu se deschide înainte de data 02.09.2022, ora 09.000".  
 
    Termenul pentru comunicarea rezultatului procedurii  
    Transmiterea comunicărilor către ofertanţii participanţi privind rezultatul procedurii de selecţie de  
    oferte va fi comunicat în cel mult 1 zi lucrătoare de la data aprobării raportului de evaluare a  
    ofertelor depuse. 
 
    Contestaţii  
    Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractului de închiriere se pot depune în termen de 1  
    zi lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii şi se soluţionează de către Comisia de s 
    selecţie și negociere a ofertelor de la nivelul OCPI Neamţ, în termen de 1 zi lucrătoare de la data  
    înregistrării contestației.  
 
    Modalitatea de plată  
    Preţul va fi exprimat în euro, atât sub forma valorii lunare pe m.p. util închiriabil, cât şi forma valorii  
    totale lunare a spaţiului util ofertat, în funcţie de suprafaţa ofertată, fără a fi incluse şi cheltuielile  
    cu utilităţile (apa, canalizare, energie electrică, energie termica/gaz).  
    Preţul va fi prezentat fără/și cu TVA, cu specificarea opțiunii fiscale. 
    Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului nu se va ajusta pe durata derulării sale. În  
    situaţia în care bugetul alocat în fiecare an este mai mic pentru plata chiriei, preţul se poate  
    renegocia şi se va încheia act adiţional.   
     
    Obiectul contractului şi codul CPV al contractului:  
    Închiriere imobil cu destinaţia de “Sediu BCPI Piatra Neamț”, cod CPV 70310000-7. 
 
    Limba în care trebuie elaborată oferta: limba română. 
 
    Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 60 de zile calendaristice, de la data deschiderii  
    ofertelor. 
 
    Criterii de evaluare a ofertei: 

1. Pretul /mp – 40 puncte 
2. Caracteristici specifice – 25 puncte 

o Suprafaţa utilă : minimul de suprafață utilă de aproximativ 800 mp și maxim 1.000 
mp, conform descrierii de mai jos. 

o Suprafaţa liberă de construcţii - cel puţin minimul stipulat mai sus pentru destinaţia 
de parcare autoturisme – Minim 10 locuri (10 mp x 10 autoturisme) – 100 mp 

o Numărul căilor de acces rutier: minim o stradă principală, care să asigure accesul 
auto direct la imobil, cu nominalizarea acesteia; 

o Dotările minime care vor fi incluse în valoarea de închiriere a imobilului, conform 
descrierii de mai jos.  

3. Caracteristici generale – 25 puncte 
o imobil exclusiv sau parte din imobil, cu efect în stabilirea unei situaţii de coabitare, 

sens în care se va avea în vedere ca restul spaţiului închiriat să nu afecteze, 
funcţional, organizatoric ori în orice alt mod destinaţia obiectului închirierii respectiv 
cel de sediu administrativ pentru o instituţie publică, cu toate efectele acesteia; 

http://www.ancpi.ro/
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o în cazul imobilelor în coabitare, ofertantul trebuie să asigure separarea efectivă a 
spaţiului ofertat de restul spaţiului deţinut, cu asigurarea separată a contorizării 
utilităţilor (energie electrică, energie termică, apă, canalizare) sau să existe 
posibilitatea și acceptul de defalcare a consumului aferent spațiului închiriat; 

o soluţiile funcţionale (dimensionarea si amplasarea încăperilor, a traseului si accesul in 
către acestea) astfel încât să corespundă necesităţilor funcţionale şi organizatorice ale 
instituţiei; 

o eventualele dotări suplimentare; 
o imobilul ofertat să nu fie grevat de sarcini, să nu fie afectat de litigii care pot afecta 

derularea contractului de închiriere pe durata asumată; 
4. Distanța față de sediul OCPI Neamț din Str. Mihai Eminescu, nr. 26B – 10 puncte 

 
    Ofertele depuse vor fi evaluate, în primă fază, pe baza valorii financiare lunare celei mai scăzute  
    ofertate, cu respectarea cerinţelor minimale stabilite. 
    Nerespectarea cerinţelor minimale solicitate descalifică ofertantul ce nu se încadrează în acestea,  
    urmând a nu mai fi luat în calcul din punct de vedere financiar. 
    Oferirea celei mai mici valori lunare nu asigură desemnarea ca şi ofertant câştigător în cadrul  
    acestei proceduri, desemnarea ofertei câştigătoare realizându-se exclusiv de către Comisia de  
    evaluare și negociere care, după analiza ofertelor, vizitarea imobilelor ofertate şi negocierea ofertei  
    prezentate, îşi rezervă dreptul de a desemna ca ofertă câştigătoare oferta ce corespunde cel mai bine  
    necesităţilor funcţionale şi organizatorice ale instituţiei, chiar dacă nu are cea mai scăzută valoare  
    financiară.  
    În condiţiile în care se vor califica, după aplicarea criteriilor minimale solicitate, mai multe oferte,  
    departajarea acestora se va efectua pe baza aprecierii obiective şi imparţiale efectuate de membrii  
    comisiei de evaluare, ţinându-se seama de specificaţiile din ofertă cu privire la: 

- dacă imobilele sunt în folosinţă exclusivă, sau reprezintă parte din imobil, cu efect în 
stabilirea unei situaţii de coabitare, sens în care se va avea în vedere ca restul spaţiului 
închiriat să nu afecteze, funcţional, organizatoric ori în orice alt mod destinaţia obiectului 
închirierii respectiv cel de sediu administrativ pentru o instituţie publică, cu toate 
efectele acesteia; 

- în cazul imobilelor în coabitare, ofertantul trebuie să asigure separarea efectivă a 
spaţiului ofertat de restul spaţiului deţinut, cu asigurarea separată a contorizării 
utilităţilor (energie electrică, energie termică, apă, canalizare) sau să existe posibilitatea 
și acceptul de defalcare a consumului aferent spațiului închiriat ; 

- în evaluarea ofertelor, comisia de evaluare și negociere îşi rezervă dreptul de a avea în 
vedere, corelarea suprafeţei utile ofertate cu valoarea financiară totală propusă şi cu 
valorile estimate ale cheltuielilor viitoare cu utilităţile.  

- soluţiile funcţionale (dimensionarea si amplasarea încăperilor, a traseului si accesul in 
către acestea) astfel încât să corespundă necesităţilor funcţionale şi organizatorice ale 
instituţiei; 

- distanța dintre amplasarea imobilului ofertat față de sediul central al OCPI Neamț din Str. 
Mihai Eminescu, nr. 26B.  

- eventualele dotări suplimentare; 
- imobilul ofertat să nu fie grevat de sarcini, să nu fie afectat de litigii care pot afecta 

derularea contractului de închiriere pe durata asumată; 
 

Sursa de finanţare: Bugetul de stat – venituri proprii 

http://www.ancpi.ro/
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NOTĂ: În eventualitatea încheierii unui contract de închiriere, plata chiriei se va face lunar, în lei, 
în perioada 20 - 31 ale fiecărei luni, în baza facturii emise de locator în perioada 01 - 08 ale lunii 
curente, pentru luna în curs, la cursul de schimb oficial al BNR din ziua facturării.  
Menţionăm faptul că, în cazul persoanelor juridice, viramentul se va realiza exclusiv în contul de 
trezorerie al acesteia, existent sau care va fi deschis în acest sens. 
 
Mijloacele de comunicare cu autoritatea contractantă acceptate:  
- prin depunerea în scris a solicitărilor de clarificări, a documentelor solicitate de către comisia de 
evaluare și negociere, direct la Secretariatul OCPI Neamţ, fax 0233/234276 și/sau e-mail nt@ancpi.ro;  
 
Prevederile legale aplicabile pe parcursul procedurii de atribuire:  
- Ordinul directorului general al A.N.C.P.I. nr. 962/05.09.2012 privind stabilirea modalităţii de atribuire 
a contractelor care au ca obiect cumpărarea sau închiriere/cumpărarea de imobile de către instituţiile 
subordonate Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice ; 
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu   modificările şi completările ulterioare; 
- Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin 
Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1445/2016, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Regulamentul intern al O.C.P.I. Neamţ; 
- Procedura interna aprobată în acest sens; 
 
Documentele de calificare a ofertanţilor (prezentate ca anexe la prezentul anunț/invitație): 
NOTĂ : Prezentarea documentelor solicitate în cadrul acestei secţiuni este obligatorie. În cazul 
neprezentării unui document solicitat, autoritatea contractantă are dreptul de a descalifica 
ofertantul respectiv din procedura de atribuire. 
 
1.   Declaraţie pe proprie răspundere semnată şi, dacă este cazul ştampilată de reprezentantul legal al 
ofertantului în care se va face referire expresă la faptul că ofertantul este de acord: 
-  să permită Comisiei de evaluare vizitarea imobilului şi fotografierea acestuia; 
- să permită, dacă este cazul, evaluatorului/expertului autorităţii contractante să evalueze/expertizeze 
imobilul şi să comunice raportul de evaluare/expertizare exclusiv către autoritatea contractantă. 
2. Documentele care dovedesc identitatea/forma de înregistrare a ofertantului: 
a)  Pentru persoane juridice române: Certificat de înmatriculare în copie ( semnat şi ştampilat, 
cu menţiunea „ conform cu originalul”); 
b) Pentru persoane fizice române: documentul de identitate (carte de identitate/buletin de 
identitate/paşaport), în copie ( semnat, cu menţiunea „ conform cu originalul”) 
c) Pentru persoane fizice/juridice străine: documentul/documentele edificatoare care să 
dovedească identitatea persoanei fizice/forma de înregistrare ca persoană juridică, în conformitate cu 

http://www.ancpi.ro/
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prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident, în copie (semnat/ştampilat, cu menţiunea „ 
conform cu originalul”) 
3. Documente privind imobilul 

a) copia după documentaţia cadastrală avizată de către OCPI Neamţ, însoţită de: 
- în cazul imobilelor desfăşurate pe mai multe nivele, la documentaţia cadastrală se vor anexa relevee 
pe fiecare nivel întocmite de persoane autorizate, din care să rezulte configuraţia spaţiilor, suprafaţa 
utilă, suprafaţa construită; 
b)  copie certificată conform cu originalul după documentele care atestă dreptul de proprietate asupra 
imobilului ofertat şi dreptul de proprietate sau de utilizare a terenului aferent construcţiei ( dacă este 
cazul, contract de concesiune); 
c)  extras de carte funciară aflat în termen de valabilitate (nu mai vechi de 30 de zile faţă de data de 
01.09.2022 ca dată limită stabilită pentru depunerea ofertelor), pentru imobilul ofertat, din care să 
rezulte dreptul ofertantului asupra imobilului, drept ce îi permite încheierea contractului de închiriere.  
d) certificat fiscal pentru imobilul în cauză, care să ateste plata impozitelor şi taxelor locale, la zi. 
e) copii după contractele încheiate de ofertant, în calitate de proprietar, cu furnizorii de utilităţi (apă, 
canal, gunoi, energie electrică, gaz metan,). 
f) în cazul ofertelor depuse prin intermediul unor reprezentanţi legali/intermediari, mandatul legal de 
reprezentare ( Formular 5);  
 
Modul de elaborare a ofertei 
Oferta trebuie să fie semnată/ştampilată şi numerotată pe fiecare pagină şi va conţine, în mod 
obligatoriu în ordinea enumerată mai jos, următoarele elemente: 
a) valoarea de închiriere a imobilului clădire, care va fi exprimată în euro/mp util, precum şi valoarea 
totală, fără/și cu TVA, valoare ce va include şi eventualul teren proprietate sau concesiune, liber 
de construcţii, unde este cazul, necesar utilizării imobilului potrivit destinaţiei de interes public;  
b) perioada de valabilitate a ofertei;  
c) suprafaţa utilă a construcţiei; 
d) suprafaţa liberă de construcţii (dacă există) ce va fi pusă la dispoziţie în preţul chiriei; 
e) amplasarea zonală a imobilului (adresa poştală şi vecinătăţile), cu reprezentare pe un plan de 
încadrare în zonă. 
f) numărul căilor de acces rutier care să asigure accesul auto direct la imobil; 
g) distanţa față de sediul central al OCPI Neamț, din Str. Mihai Eminescu, nr. 26B; 
h) listă cu prezentarea şi descrierea eventualelor dotări incluse în valoarea de închiriere a imobilului,  
i) listă cu prezentarea şi descrierea caracteristicilor facultative existente şi eventualele dotări 

suplimentare. 
j) Exprimarea acordului explicit cu privire la efectuarea eventualei compartimentări, dacă este cazul, 

în prețul ofertat, până la preluarea spațiului, conform cerințelor de spațiu și destinațiilor 
menționate. 

Modul de prezentare al ofertei 
Oferta se va depune într-un plic închis, pe care se va marca numele/denumirea ofertantului, procedura 
de atribuire pentru care se depune oferta şi va conţine toate documentele solicitate prin anunț/invitația 
de participare, însoțite de un OPIS. 
 
Alte detalii privind procedura de atribuire 
1.  Oferta care nu respectă caracteristicile minime solicitate în specificaţiile tehnice va fi declarată ca 
fiind inadmisibilă şi va fi respinsă. 
2.  Pe parcursul aplicării etapei de evaluare, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita 
ofertanţilor, în scris, indiferent de modalitatea de comunicare, clarificări şi/sau completarea 
documentelor depuse cu documente suplimentare sau documente care lipsesc. Comisia de evaluare și 

http://www.ancpi.ro/


            
      Neamț 
 

Pagina 6 / 19 

 
OCPI NEAMȚ/Str. M. Eminescu, Nr. 26B, Cod poștal 610029, Piatra Neamţ, Jud. Neamţ, ROMÂNIA     Certificat SR EN ISO 9001:2015 
Telefon: (0233) 21 71 42; (0233) 23 73 89; (0233) 23 48 70; Fax: (0233) 23 42 76;  e-mail: nt@ancpi.ro; www.ancpi.ro            Nr. 27921/09/R 

 Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro 

 

negociere are obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, 
necesare pentru evaluarea fiecărei oferte precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea 
clarificărilor, scop în care aceasta are dreptul de a permite şi solicita unui ofertant 
clarificarea/completarea unor documente care au fost prezentate sau care lipsesc din cadrul ofertei. 
Comunicarea transmisă în acest sens către ofertant trebuie să fie clară, precisă şi să definească în mod 
explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea colectivului de coordonare. 
Necomunicarea, în termenul stabilit, a informaţiilor sau documentelor solicitate va avea ca efect 
declararea ofertei ca inadmisibilă şi va fi respinsă. 
3. Orice ofertant are dreptul de a-şi retrage oferta pe parcursul aplicării procedurii de atribuire. 
4. În condițiile ofertării, ofertantul are obligaţia de a-şi menţine datele din ofertă pe toată perioada de  
valabilitate a acesteia. 
 
Specificaţii tehnice 
 
Caracteristici minime solicitate 
 
Prezentele caracteristici reprezintă cerinţele tehnice, funcţionale şi calitative minime solicitate, cu 
încadrare în maximul stipulat, de autoritatea contractantă. 
 
Minim de suprafață utilă de aproximativ 800 mp și maxim 1.000 mp, potrivit următorului algoritm: 
1) Suprafaţa utilă : necesarul de spaţiu orientativ trebuie să fie reprezentat de minimul de suprafață 
utilă de aproximativ 800 mp și maxim 1.000 mp, cu următoarele destinaţii:  
a) Birouri de lucru = 168 mp 
b) Zona de lucru cu publicul = 130 mp ( Spațiu pentru petenți, colaboratori, experți, respectiv pentru 

depunerea cererilor și ridicarea înscrisurilor, consultarea arhivelor, audiențe)  
c) Sală de consiliu/ședințe (PFA/Notari/Alte categorii) – 50 mp; 
d) Casierie - (suprafață luată în calcul deja la litera a). 
e) Birouri referenți arhivă - (suprafețe luate deja în calcul la litera a). 
f) Spațiu arhiva  -  documente, cărţi funciare, s.a. - 300 mp. 
g) Spaţii tehnice - 20 mp 
h) Holuri, scări, grupuri sanitare, chicinete, alte spații de natură tehnică, menite a deservi locație – 

150 mp 
2) Suprafaţa liberă de construcţii - cel puţin minimul stipulat mai sus pentru destinaţia de parcare 
autoturisme – Minim 10 locuri (10 mp x 10 autoturisme) – 100 mp 
3) Amplasarea zonală a imobilului : cât mai aproape de actualul sediu al  O.C.P.I. Neamț din Piatra 
Neamț, Str. Mihai Eminescu, nr. 26B, distanța în linie dreaptă dintre actualul sediu al OCPI Neamț și 
imobilul ofertat, reprezentând un criteriu de iearhizare. 
4) Numărul căilor de acces rutier: minim o stradă principală, care să asigure accesul auto direct la 
imobil, cu nominalizarea acesteia; 
5) Imobilul să fie branșat și contorizat separat la următoarele utilități (apă, canal, electricitate, gaz) 
sau să existe posibilitatea și acceptul de defalcare a consumului aferent spațiului închiriat. 
6) Dotările minime care vor fi incluse în valoarea de închiriere a imobilului:  
- finisaje exterioare și interioare corespunzătoare pentru un sediu administrativ; 
- ferestre cu geam termopan ; 
- pardoseala rezistentă la trafic; 
- imobilul să beneficieze de compartimentare existentă sau care va putea fi creată, până la preluarea 
spațiului, fără costuri suplimentare, în acord cu necesarul de spații vizate potrivit destinației;  
- spațiile sanitare să fie funcționale și amenajate corespunzător; 
- instalații sanitare în stare bună de funcționare; 
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- instalație de încălzire în stare bună de funcţionare; 
- instalaţii electrice în stare bună de funcţionare; 
- încăperile să beneficieze de iluminat natural şi electric; 
- existenţa sau posibilitatea amenajării unor spaţii pentru activităţile de relaţii cu publicul, pentru 
arhivă, pentru casierie; 
- existenţa posibilităţii accesului pentru persoane cu dizabilităţi. 
- imobilul să beneficieze de infrastructură rețea date, internet și comunicații. 
  
7. Alte dotări incluse în preţul de închiriere, altele decât cele minime menţionate în mod expres, în 
conţinutul prezentei documentaţii. 
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Anexe (formulare): 
                                                    

 Formular 1 
 
Nr. ___ / _____________       
 
 

SOLICITĂRI  DE  CLARIFICĂRI 
 

Către, 
_________________________________ 

(denumire autoritate contractantă) 
 
 
Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
                              (tip procedură) 
______________________________________________________– COD CPV ________________, vă adresăm 
următoarea solicitare de clarificări cu privire la: 
 
1._________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________. 
  
2._________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________. 
  
3._________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________. 
 
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la 
aspectele menţionate mai sus. 
 
Cu deosebită consideraţie,  
 
S.C._______________________________________________ 
(adresa) 
……………………………………… 
(semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 

http://www.ancpi.ro/


            
      Neamț 
 

Pagina 9 / 19 

 
OCPI NEAMȚ/Str. M. Eminescu, Nr. 26B, Cod poștal 610029, Piatra Neamţ, Jud. Neamţ, ROMÂNIA     Certificat SR EN ISO 9001:2015 
Telefon: (0233) 21 71 42; (0233) 23 73 89; (0233) 23 48 70; Fax: (0233) 23 42 76;  e-mail: nt@ancpi.ro; www.ancpi.ro            Nr. 27921/09/R 

 Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro 

 

 
 
 
 
                     Formular 2 
Nr. ____ / ______________        
 
 

SOLICITĂRI  DE  CLARIFICĂRI 
 
 

Către, 
S.C. ___________________________________ 

(denumire ofertant) 
 
 
Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
                        (tip procedura) 
______________________________________________________– COD CPV _______________,  
 
vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la: 
 
1._________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________. 
 
  
2._________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________. 
 
  
3._________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________. 
 
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi răspunsul dumneavoastră  
până la data de ________________ ora _________. 
 
Cu deosebită consideraţie,  
  
 
PREŞEDINTE COMISIE DE EVALUARE ȘI NEGOCIERE 
 
………………………………. 
(nume si semnătura ) 
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                     Formular 3 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 
pe propria răspundere 

 
 
 
 
 

Subsemnatul/a_________________________________________________,domiciliat/ă în 
________________________________ judeţ/sector _____________, 
strada ___________________________________________________ nr. ________ bloc ___ scara ___ etaj 
___ ap. ___, telefon/mobil ___________________________, declar pe proprie răspundere, cunoscând 
prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, că documentele şi datele furnizate 
în dosarul de înscriere sunt adevărate, sunt de acord cu vizitarea imobilului de către comisia autorităţii 
contractante şi accesul eventualului evaluator/expert din partea aceleiaşi autorităţi contractante. 
 Totodată, declar că sunt de acord ca, exclusiv în interesul evaluării comparative a ofertelor, 
reprezentanţii autorităţii contractante pot realiza fotografii atât în interiorul, cât şi în exteriorul 
imobilului ofertat. 
 
 
 
 
 
 
                   Data:                                                                                     Semnătura: 
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Formular 4 

 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
   (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND PROTECŢIA MUNCII 
 
 
 
 
 

Subsemnatul……………………………………………………………………….. reprezentant împuternicit al 
______________________________,  
            denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de 
fals în acte publice, că vom respecta pe toată durata contractului, în cazul în care acesta ne va fi 
atribuit, regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii în vigoare la nivel 
naţional, în speţă prevederile Legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi orice altă 
reglementare care va apărea în perioada menţionată mai sus. 
   
 
Data completării:  ………………..                                                                
 
 
 
 
Operator economic, 
...................... 
(semnătură autorizată) 
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                  Formularul 5 
 
 
Ofertantul ……………………..(denumire/numele) 
 
 
 
 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nume în clar: …………………………. 
Semnătura: ………………… 
În calitate de:………………………….. 
Legal autorizat să semneze oferta pentru şi în numele: (denumire operator economic) 
Data: ……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat oferta 
este autorizat să angajeze operatorul economic/persoana fizică în procedura de atribuire a contractului 
de închiriere. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul ţării în 
care ofertantul este înregistrat şi trebuie să poarte atât semnătura celui care împuterniceşte cât şi 
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semnătura celui împuternicit. O traducere autorizată în limba română va însoţi orice împuternicire într-o 
altă limbă. 
                  Formularul 6 
    
 OPERATORUL ECONOMIC 
     ________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
FORMULAR DE OFERTĂ 
 
Către .................................................................................................... 
     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 
 
1. Examinând anunțul/invitația de participare, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
_________________________________________________, ne oferim ca,  în conformitate 
(denumirea/numele ofertantului) 
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm 
___________________________________pentru suma de____________________lei, reprezentând                                           
_______________euro (curs BNR din data de………………………..)   (suma în litere şi în cifre), la care se 
adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________________________lei. 
 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile,  în 
termenul stabilit. 
 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 
_____________________________zile, respectiv până la data de ___________________________,  
    (durata în litere şi cifre)                         (ziua/luna/anul) 
şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
 
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
 
5. Alături de oferta de bază: 

    _   depunem oferta alternativa, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar "alternativă"; 

    _    nu depunem oferta alternativă. 

            (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
Data _____/_____/_____ 
 
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 
(semnătura) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
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(denumirea/numele ofertantului) 
 
 

        Formular 7 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND PROPUNEREA DE CONTRACT 
 
 
 
 
 

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant 
împuternicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), în nume 
propriu şi în numele asocierii (dacă este cazul) declar că sunt/nu sunt de acord cu toate prevederile 
propunerii de contract din Anunțul/invitația de participare a prezentei proceduri şi ne obligăm să 
respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia (în cazul acceptării condiţiilor 
contractuale).  
 
 
 
 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
______________________ 
(denumirea/numele) 
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Notă: Operatorul economic poate face propuneri de clauze contractuale specifice, dacă acestea nu sunt 
în dezavantajul autorităţii contractante şi se vor constitui în anexă la Formularul 9. 
 
 

               Formular 8 
 
OFERTANTUL 
…………………………………… 
(denumirea/numele)  
 
Înregistrat la sediul autorităţii contractante  
Nr.……………..................../………............  
 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

Către:  OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ NEAMŢ 
Piatra Neamţ, Str. Mihai Eminescu, nr. 26B 

 
Ca urmare a Anunțului/Invitaţiei de participare din data  de …………..                                                                                    
(ziua/luna/anul) privind iniţierea procedurii pentru atribuirea contractului “…………..” – cod CPV 
…………………, noi ................................................. vă transmitem alăturat următoarele :                                       
(denumirea/numele ofertantului)  
 
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ....... copii:  
                a) oferta;  
                b) documentele care însoţesc oferta.  
 
 
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.  
 
 
Cu stimă,  
 
    
Data completării ...............  
 
 
 
Ofertant, 
...................... 
(semnătura autorizată) 
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                Formular 9 
                   - Model -  

 
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 

nr. ... din data de ... 

          

I.       Părţile contractante: 

      OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ NEAMT, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, Str. 
Mihai Eminescu, nr. 26B, cod postal: 610029, jud. Neamt, tel. ………………, fax ……………, cod fiscal 
……………., cont trezorerie (codul IBAN):  …………………., deschis la Trezoreria municipiului Neamt, 
reprezentat de dl. ………………………, director, în calitate de ACHIZITOR şi LOCATAR, 
şi 
       [Denumirea persoanei juridice; numele şi prenumele persoanei fizice] ...,  cu sediul/domiciliul în 
..., str. ..., nr. ..., cod poştal: ..., jud. Neamţ, [datele de identificare ale persoanei fizice/juridice 
cocontractante; reprezentantul legal/convenţional al persoanei juridice] ..., în calitate de PROPRIETAR 
şi LOCATOR, încheie acest contract de închiriere/cumpărare. 
 
II. Obiectul contractului 
2.1. Locatorul închiriază locatarului imobilul _____ situat în______________________________, în 
suprafaţă utilă de _____ mp, suprafaţă construită de _____mp, compus ____ încăperi, numit în 
continuare spaţiu închiriat, pentru activitatea Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Piatra Neamț 
din cadrul Oficiului  de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamt, în schimbul plaţii de către locatar a 
chiriei în cuantumul şi condiţiile prevăzute prin prezentul contract. 
2.2.      Predarea–primirea imobilului va fi consemnată în procesul-verbal care constituie anexă la 
prezentul  contract şi face parte integrantă din acesta. 
2.3.   Locatorul asigură locatarului dreptul de folosinţă asupra bunului imobil închiriat şi asupra bunurilor 
accesorii ale acestuia – consemnate în procesul-verbal de predare-primire anexă la prezentul contract şi 
parte integrantă din acesta. 
2.4.  Locatorul este titular al dreptului de proprietate asupra bunurilor închiriate potrivit documentelor 
anexate acestui contract (contractul de vânzare–cumpărare în copie autentificată; autorizaţia de 
construire; procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; documentaţia cadastrală; încheierea de 
intabulare a imobilului; extrasele de carte funciară). 
2.5.     Destinaţia spaţiului închiriat este desfăşurarea activităţii Biroului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Piatra Neamț din subordinea OCPI Neamţ. 
 
III. Durata contractului 
3.1.      Prezentul contract intra în vigoare la data semnării sale de către părţi şi se încheie pe o perioada 
de ___ ani cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional conform prevederilor Codului civil, la 
solicitarea scrisă a locatarului, făcută cu cel puţin 30 de zile înainte de împlinirea duratei contractului. 
3.2 În cazul în care în urma negocierilor părţile îşi exprima acordul, prelungirea duratei prezentului 
contract se va face prin act adiţional la acesta.  
3.3 Contractul nu poate fi prelungit prin tacită relocaţiune. 
3.4. Pe întreaga durată a închirierii, LOCATARUL beneficiază de un drept de preempţiune la  
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achiziţionarea, prin cumpărare, a imobilului închiriat, în funcţie de eventualul bugetul aprobat în 
acest sens, în condiţiile art. 1.730 şi următoarele din Codul civil. 
 
IV. Preţul contractului 
4.1. Chiria lunară a spaţiului închiriat, este de ___ euro/mp suprafaţă utilă construcţie/lună, fără 
TVA. Valoarea totală lunară fiind de …….Euro / lună (fără T.V.A.), respectiv …..Euro/lună (cu TVA, dacă 
este cazul) valoare ce va include şi eventualul teren proprietate sau concesiune, liber de construcţii, 
unde este cazul, necesar utilizării imobilului potrivit destinaţiei de interes public 
4.2.     Utilităţile (gaz, apă, canalizare, energie electrică, gunoi, etc) nu vor fi incluse în preţul ofertat 
4.3. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului nu se va ajusta pe durata derulării sale. În 
situaţia în care bugetul alocat în fiecare an este mai mic pentru plata chiriei, preţul se poate renegocia 
şi se va încheia act adiţional.   
4.4.    Valoarea totală estimata a contractului in lei, prin raportare la cursul BNR de la data încheierii 
contractului este de…….lei. 
 
V. Plata 
5.1.    Plata chiriei se va face lunar, în lei, în perioada 24 - 31 ale fiecărei luni, în baza facturii emise de 
locator în perioada 01 - 08 ale lunii curente, la cursul de schimb oficial al BNR din ziua facturării.  
 
VI. Obligaţiile locatorului    
6.1.      Locatorul se obligă: 
a) să predea imobilul cu toate accesoriile sale în starea corespunzătoare folosinţei pentru care a fost 
închiriat, să îl utileze cu bunurile accesorii necesare asigurării locatarului unei optime folosinţe, precum 
şi să îl întreţină în stare optimă tot timpul cât durează închiriere 
b) să execute toate lucrările de reparaţii necesare menţinerii funcţionalităţii de la momentul iniţial a 
imobilului, în termen de 5 zile de la sesizarea scrisă a locatarului; 
c) să asigure folosinţa imobilului închiriat în tot timpul contractului, garantând pe locatar contra 
pierderii totale sau parţiale a bunului, contra viciilor imobilului ori contra tulburării folosinţei imobilului; 
d) să suporte sarcinile şi impozitele asupra imobilului închiriat; 
e) să asigure contorizarea separată a utilităţilor (apă, canalizare, energie electrică etc.), în vederea 
efectuării plăţii contravalorii facturilor. 
f) sa asigure utilităţile şi serviciile aferente spaţiului închiriat: necesare desfăşurării activităţii 
locatarului; 
g) să intabuleze la Cartea Funciară prezentul contract în termen de 10 zile de la semnare. 
h) să garanteze pentru viciile spaţiului care împiedică folosirea lui normală, potrivit scopului pentru  
care este încheiat contractul, şi anume desfăşurarea activităţii OCPI Neamţ - Biroul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Piatra Neamț sau care diminuează substanţial posibilitatea de folosire, în condiţiile 
art. 1790 Cod civil în vigoare. Dispoziţiile art. 1791 devin aplicabile; 
i)  sa efectueze reparaţiile generale pe durata închirierii, dacă în acest timp imobilul în care se află 
spaţiul va avea nevoie de astfel de intervenţii. 
j) să permită Locatarului sa folosească spaţiul închiriat potrivit destinaţiei specificate în Contract şi în 
conformitate cu prevederile prezentului Contract; 
k) sa emită şi să transmită Locatarului, prin posta, cu confirmare de primire, la adresa acestuia 
menţionată în prezentul Contract, facturile pentru plata chiriei, a tarifelor specificate la art. 4.3.  
l) să respecte dreptul de preempţiune al locatarului cu privire la achiziţionarea, prin cumpărare, a 
imobilului închiriat, în funcţie de eventualul bugetul aprobat în acest sens, în condiţiile art. 1.730 şi 
următoarele din Codul civil. 
 
VII. Obligaţiile locatarului 
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7.1.  Locatarul se obligă: 
a) să folosească imobilul închiriat conform destinaţiei prevăzute în contract; 
b) să plătească chiria la termenele fixate prin contract; 
c) la sfârşitul contractului să restituie imobilul închiriat în starea în care l-a primit, potrivit procesului-
verbal de predare-primire încheiat după perfectarea acestui contract, cu uzura inerentă utilizării 
imobilului conform destinaţiei stabilite în acest contract. 
 
VIII. Subînchiriere/cumpărarea şi cesiunea 
8.1  Subînchiriere/cumpărarea  în totalitate sau în parte a imobilului închiriat  sau cesiunea contractului 
de închiriere/cumpărare unui terţ este permisă numai cu acordul prealabil scris al locatorului, cu 
respectarea condiţiilor şi obţinerea aprobărilor cerute pentru închiriere/cumpărare. 
 
IX.        Răspunderea contractuală 
9.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, locatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească la data scadentă 
obligaţiile asumate prin contract, datorează locatarului despăgubiri în cotă procentuală de 0,01% din 
preţul contractului/zi de întârziere. 
9.2. Locatorul are dreptul de a percepe, penalităţi în cotă procentuală de 0,01% din preţul 
contractului/zi de întârziere pentru nerespectarea de către locatar, din culpa sa exclusivă, a 
termenului prevăzut la art. VII, litera b), dar nu mai mult decât debitul principal. 
 
X.         Încetarea contractului 
10.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 

 a) rezilierea unilaterală a contractului de către locatar, pe baza declaraţiei unilaterale scrise de reziliere 
notificată de acesta locatorului, irevocabilă de la data confirmării primirii de către locator / de la data 
împlinirii termenului comunicat în cuprinsul acesteia, de plin drept, fără intervenţia instanţei de 
judecată; 

            b) rezilierea unilaterală a contractului de către locator, pe baza declaraţiei unilaterale scrise de 
reziliere notificată de acesta locatarului, în termen de 60 de zile de la data confirmării primirii; 
c) neexecutarea uneia/unora din obligaţiile contractuale prevăzute din acest contract de către una 
dintre părţi, cu punerea în întârziere a debitorului / punerea în întârziere a debitorului /rezultând din 
simplul fapt al neexecutării, rezilierea contractului operând de plin drept, fără intervenţia instanţei de 
judecată, de la data punerii în întârziere/de la data constatării în scris de către creditor a neexecutării, 
fără altă formalitate; 

     d) la împlinirea duratei pentru care a fost încheiat. 
     e) ca urmare a pieirii bunului închiriat sau avarierii acestuia în aşa măsura încât să nu mai corespundă 

destinaţiei prevăzute; 
f) în situaţia în care titlul locatorului va fi desfiinţat, sau locatorul va înstrăina spaţiul închiriat,  
situaţie în care noul proprietar va fi obligat să respecte prezentul contract, în condiţiile prevăzute de 
art.1811 din Codul civil; 

     g) în situaţia dizolvării, lichidării, falimentului locatorului, părţile vor fi ţinute să îşi onoreze obligaţiile 
asumate prin prezentul contract. Încetarea contractului are efecte numai pentru viitor şi lasă neatinse 
prestaţiile succesive care au fost făcute anterior încetării sale. 
 
XI.       Forţa majoră 
11.1.  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
11.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
11.3.  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
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11.4  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen 
de 5 zile de la apariţia respectivului caz de forţă majoră, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri 
care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor; aceeaşi obligaţie de notificare subzistă şi în 
cazul încetării cazului de forţă majoră . 
11.5  Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 15 zile, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
XII.       Soluţionarea litigiilor 
12.1.    Părţile vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, 
orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi intre ele în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea 
prezentului contract. 
12.2  În cazul în care părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil neînţelegerea sau disputa, litigiul va 
fi soluţionat de o instanţă judecătoreasca competenta, conform dreptului comun. 
 
XIII.       Limba care guvernează contractul 
13.1.  Limba care guvernează contractul este limba română . 
 
XIV.       Comunicări 
14.1  Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
14.2  Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
14.3.  Comunicările dintre părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
 
XV.         Legea aplicabilă 
15.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
XVI.          Amendamente  
16.1 Pe durata îndeplinirii prezentului contract, părţile contractante au dreptul de a conveni 
modificarea clauzelor acestuia numai prin act adiţional. 
 
XVII.        Dispoziţii finale 
17.1.  Prezentul contract a fost încheiat în 2(două) exemplare a câte -- (numărul de pagini în cifre) 
pagini, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 
 
                 LOCATAR ,                                                                              LOCATOR, 
 
              O.C.P.I. Neamt                       __________________________                               
                   Director,        
                                 
       Control financiar preventiv, 
 
           Compartiment juridic, 
 
 
Comisia de evaluare și negociere 
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