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Inchiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu 
 utilități și spații de parcare, necesar funcționării Centrului Regional pentru Finantarea 

Investitiilor Rurale 4 SV Oltenia 
 
 
 

SECTIUNEA I 
 Fişa de date a achiziţiei 

 
 
A.1. Denumirea autorităţii contractante si sursele de finantare:  
 AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE din Bucureşti, Str. Stirbei Voda nr.43, 
sect.1, telefon: 031/860.25.55, fax: 021/315.67.79, cod fiscal: 13533790, Cont Trezorerie 
RO85TREZ70120G430900XXXX– Trezoreria Statului Sector 1, prin CRFIR 4SV Oltenia, cu sediul in 
Str. Amaradia, nr. 4, Dolj. 
În atenţia: Domnului  Barbulescu Daniel Ionut -  Telefon: 0251406401,  Fax: 0251 415 391 
E-mail: Daniel.BARBULESCU@afir.info si dumitrela.naicu@apdrp.ro 
Sursele de finanţare: Bugetul AFIR .  
A.2. Obiectul si durata contractului: Inchiriere a unui spatiu de birouri, exclusiv in Craiova, 
pentru sediul CRFIR4SV Oltenia, pentru o perioada de 4 ani de la data semnarii contractului de 
inchiriere de catre ultima parte, dar nu mai tarziu de data de 31.12.2021. 
Bugetul alocat: 44.982 lei inclusiv TVA  
A.3. Procedura aplicată: Selectie de oferte in baza Normelor procedurale interne AFIR 
pentru organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractului de inchiriere cladire 
existenta si a terenului aferent; 
Autoritatea contractanta publică cu 30 zile lucratoare înainte de data de depunere a ofertelor, 
pe paginile de internet www.afir.ro, www.madr.ro si  www.imobiliare.net  un anunţ privind 
intenţia de închiriere, cu trimitere la Documentatia de atribuire postata pe site-ul AFIR. 
A.4.     Calendarul estimativ al procedurii de atribuire: 
 

Etapa 
Termen limita  

 
Data/Ora 

Locatia 

Transmiterea solicitarilor de 
clarificari privind documentatia 
de atribuire de catre ofertanti 

5 zile lucratoare de la 

postarea pe site-uri a 

anuntului 

24.11.2017 

Sediul CRFIR 4SV OLTENIA 
Craiova 

Transmiterea raspunsurilor la 
clarificari de catre autoritatea 
contractanta 

5 zile lucratoare de la 
înregisitrare la AFIR a 

solicitarilor de  
clarificari 

Operatorilor economici  

mailto:Daniel.BARBULESCU@afir.info
http://www.afir.ro/
http://www.imobiliare./
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Depunerea ofertelor 

30 zile lucratoare de 

la postarea pe site-uri 

a anuntului  

08.01.2018 
Ora 10 

Sediul CRFIR 4SV OLTENIA 
Craiova 

Sedinta de deschidere a 
ofertelor şi verificarea 
conformităţii ofertelor (termen 
de depunere, existenţa tuturor 
documentelor solicitate) 
Ofertantii pot participa la 
sedinta de deschidere a 
ofertelor 

La data limita a 

depunerii ofertelor 

08.01.2018 ora 14 

Sediul CRFIR 4SV OLTENIA 
Craiova 

Evaluarea documentelor de 
calificare şi stabilirea ofertelor 
admisibile 

 7 zile calendaristice 

de la sedinta de 

deschidere a 

ofertelor  

15.01.2017 

Sediul CRFIR 4SV OLTENIA 
Craiova 

  Vizionarea spatiilor cu oferta 
admisibila 

6 zile calendaristice 
de la finalizarea 

evaluarii ofertelor si 
stabilirea ofertelor 

admisibile  
21.01.2018 

 

Locatiile cu oferta admisibila 

Finalizarea evaluarii, intocmirea 
Raportului procedurii si 
comunicarea rezultatului 
procedurii de atribuire 

3 zile calendaristice 
de la finalizarea  

vizionării  spațiilor  
24.01.2018 

Tuturor  operatorilor 
economici ofertanti 

Depunerea contestaţiilor de 
către ofertanţi 

5 zile calendaristice 
de la data 

comunicarii 
rezultatului 

procedurii de 
atribuire 

 

Sediul CRFIR 4SV OLTENIA 
Craiova 

Rezolvarea contestaţiilor  

7 zile calendaristice 
de la depunerea 

contestatiilor 
 
 

Sediul CRFIR 4SV OLTENIA 
Craiova 
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Semnarea contractului 

Nu mai devreme de 
11 zile lucratoare de 

la comunicarea 
rezultatului 
procedurii 

Sediul CRFIR 4SV OLTENIA 
Craiova 

Data darii in folosinta a spatiului 
inchiriat 

Max 60 de zile 
calendaristice de la 

semnarea 
contractului 

Adresa imobilului selectat 

 
A.5. Legislaţie aplicabilă:  
Normele procedurale interne pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a 
contractului de achiziţie/inchiriere clădire existenta si a terenului aferent, aprobate prin Decizia 
Directorului General al Agentiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 
Normele procedurale se pot pune la dispozitia ofertantilor printr-o solicitare scrisa in acest 
sens. 

NOTA: Conform Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, art.29 alin.1 lit.a - 
"Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect: 
a) cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri 

existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora”; 
 

B. Calificarea candidaţilor/ofertanţilor                 
B.1.  Eligibilitate                   
Pentru calificare, ofertantii vor prezenta urmatoarele documente: 

1. Declaraţie pe propria raspundere privind eligibilitatea - FORMULARUL 4. 
2. Certificat de participare la selectia de oferte - FORMULARUL 5. 
3. Declaraţie pe propria raspundere privind evitarea conflictului de interese – 

FORMULARUL 6. 
4. Documente de identificare și înregistrare: 

     4.1. Certificatul de înregistrare al firmei și/sau actul juridic în baza căruia s-a dobândit 

personalitatea juridică, în copie conform cu originalul (ptr. societati comerciale); Certificatul de 

înregistrare pentru PFA/ II/IF, acte de identitate ale proprietarilor persoane fizice in copie 

conform cu originalul. 

     4.2. Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (ORC) de pe langa 

instanta competenta continand informatii complete despre asociati/administratori si codurile 

CAEN active, in original sau copie legalizata. Aceste certificate nu trebuie sa aiba o vechime mai 

mare de 30 zile la data depunerii ofertelor.  

4.3.  Ofertantul va prezenta certfificatul de inregistrare ca platitor de TVA insotit  
de optiunea de taxare pentru inchiriere conform Normelelor  metodologice de aplicare a art. 
292 alin. (2) lit. g) din Noul Cod Fiscal sau va da o declaratie pe propria raspundere ca nu este 
platitor de TVA pentru activitatea de inchiriere. 
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5. Titlul de proprietate asupra imobilului:  
   5.1. Actul juridic prin care se face dovada titlului de proprietate în copie conforma cu 

originalul sau copie legalizata, insotit de dosarul cadastral. 
   Actul autentificat notarial prin care ofertantul deține dreptul de folosință al spațiului oferit 

spre închiriere din care să rezulte că acesta are și dreptul de a subînchiria spațiul respectiv 
(dacă este cazul), în copie conforma cu originalul. 

 Ofertantul va face dovada ca este autorizat sa obtina venituri din inchirierea/ subinchirierea 
de imobile prezentand certificatul constatator din care sa rezulte codul CAEN 6820 activ. 

   5.2. Extras de carte funciara pentru informare (in original sau copie legalizata ), emis cu cel 
mult 30 de zile înainte de data depunerii ofertelor, din care sa rezulte ca spatiul nu este grevat 
de sarcini. Autoritatea Contractantă acceptă, dacă este cazul, existenţa unei ipoteci asupra 
imobilului oferit spre închiriere în favoarea unor instituţii financiar-bancare (bănci, fonduri de 
investiții), cu conditia prezentarii unui acord in scris (in original) al institutiei respective în acest 
sens, fara a implica in vreun mod autoritatea contractanta. Ofertele care cuprind un alt gen de 
ipotecă decât cea financiar-bancară, vor fi respinse din cadrul prezentei proceduri de selecţie. 
     5.3. Declaratie pe proprie raspundere a proprietarului, autentificata de un notar public, ca 
imobilul ce va face obiectul inchirierii, nu este urmarit si nu face obiectul unui litigiu aflat pe 
rolul unei instante de judecata, in original sau copie legalizata. 
     5.4 Extras din cartea tehnică a construcției, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 
nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, vizată spre neschimbare, din care să rezulte 
destinatia cladirii, suprafața utilă a spațiului/clădirii și a terenului aferent (inclusiv a parcării 
aferente spațiului/clădirii ofertate) nu vor fi acceptate spatii cu alte destinatii) conform OMAI 
262/2010. 
5.5 Procese verbale incheiate la terminarea lucrarilor din care sa reiese clar si fara mentiuni si 
sau  anexe ca la data ofertarii imobilul este 100% finalizat si functional la data ofertarii. 
     
  6. Documente constatatoare pentru indeplinirea obligatiilor exigibile privind plata 
impozitelor si taxelor catre stat:          
      6.1. Certificat fiscal, emis de Primăria de care aparține imobilul din punct de vedere 
administrativ privind plata impozitelor locale pentru imobilul ofertat, în original sau in copie 
legalizată, din care să rezulte plata obligațiilor către bugetul local in luna anterioara celei in care 
este stabilit termenul limită de depunere a ofertelor – pentru persoane fizice si juridice; 
 In cazul in care sunt datorii catre bugetul local, ofertantul trebuie sa faca dovada esalonarii lor.  
      6.2. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii 
administrativ teritoriale de pe raza careia persoana juridica/persoana fizica are sediul social 
privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, in original sau copie legalizată, din care 
să rezulte plata obligațiilor către bugetul general consolidat in luna anterioara celei in care este 
stabilit termenul limită de depunere a ofertelor– pentru persoane fizice si juridice;  
In cazul in care sunt datorii catre bugetul general consolidat, ofertantul trebuie sa faca dovada 
esalonarii lor. 
 
7. Autorizatia PSI destinatia birouri valabila la data ofertarii 
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 C. Elaborarea ofertei 
C.1.      Limba de redactare a ofertei: limba română  

 
C.2.     Documente care însoţesc oferta: 
- Scrisoare de inaintare, conform Formularului 1, ce va fi prezentata separat de plicul ce contine 
oferta.  

-  Documentele de calificare prin care ofertantul dovedeste indeplinirea cerintelor de calificare 
din fisa de date a achizitiei. 
 
C.3. Oferta cuprinde oferta tehnica si oferta financiara 
3.1. Oferta tehnica va detalia modul în care spatiul ce va fi inchiriat corespunde cerinţelor 
solicitate in caietul de sarcini, ținând cont de următoarele aspecte: 
- Descriere generală a imobilului, apozitionarii lui și a spațiului de închiriat; 
- Descrierea condițiilor existente la data depunerii ofertei; 
- Utilități – se va detalia modalitatea de asigurare a utilităților (gaz, energie electrică, apă, 
canalizare, încălzire, climatizare dupa caz), cu mențiunea privind modalitatea deținerii 
contractului de utilități, precum și modul de calcul al contribuției CRFIR 4SV OLTENIA Craiova la 
plata utilităților, conform cotei părți ce îi revine din suprafața totală a imobilului( in situatia in 
care se oferteaza parti dintr un imobil); 
- Descrierea serviciilor de mentenanță (intretinere si functionare); 
- Alte prevederi / facilități. 
 
Anexat propunerii tehnice se vor prezenta planul de situatie, planurile constructIei si 
fotografii ale imobilului de închiriat din exterior și interior aferente spațiilor propuse spre 
închiriere și orice alte documente relevante pentru susținerea celor prezentate în ofertă, 
precum si schita privind compartimentarea conform necesarului AFIR din caietul de sarcini. 
 
3.2. Propunerea tehnica va respecta în totalitate specificatiile tehnice generale minime si, de 
asemenea, va prezenta caracteristici tehnice cel puţin la nivelul sau superioare celor din grila 
din Caietul de sarcini.  
3.3. Servicii de mentenanță si utilitati - prezentarea în original a unui angajament al 
ofertantului ca va pune la dispozitia reprezentantilor Autoritatii Contractante, acordurile sau 
contractele valabil(e) de la data predarii spatiului, care să dovedească posibilitatea asigurării 
serviciilor de mentenanță si contractarii la furnizorii de utilitati, dupa caz: 

- mentenanta sistem incalzire/climatizare 
-  revizie lifturi (daca este cazul) 
- reparatii echipamente/instalatii cladire 
- servicii paza si securitate (daca este cazul) 
- servicii curatenie spatii comune/cai de acces, cu exceptia cazului in care cladirea este 
inchiriata in totalitate 

      - servicii ridicare gunoi menajer 
      - furnizare energie electrica  
      - incalzire (daca este sistem pe gaze naturale) 
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       - canalizare   
       - apa.  
3.4. Ofertantul va prezenta in copie conform cu originalul polița de asigurare a clădirii de 
birouri, încheiată de proprietarul imobilului de birouri, valabilă pentru anul în curs (cu 
obligativitatea reînnoirii acesteia pe întreaga durată de derulare a contractului de închiriere).  
3.5. Ofertantul va prezenta oferta tehnică în funcţie de solicitările din caietul de sarcini. Oferta 
tehnică va conţine un comentariu, articol cu articol, al tuturor specificaţiilor conţinute în caietul 
de sarcini, prin care ofertantul va demonstra corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile 
respective.  
Ofertantii care participa la procedura de atribuire inteleg sa ofere numai servicii care sa 
indeplineasca cel putin conditiile tehnice minime specificate in caietul de sarcini. 
3.6. Oferta tehnică va mai conţine: 
      -Tabelul de corespondență cu specificațiile tehnice minime prin care se precizează modul în 
care ofertantul îndeplineşte cerințele şi, dacă este cazul, paginile unde se găsesc detalii în 
oferta tehnică detaliată. Acest tabel se va completa în conformitate cu FORMULARUL 9. 
3.7. Ofertantul va cuprinde in documentatia tehnica un acord privind acceptul pentru 
amplasarea retelelor aparente de cablare si supraveghere in retelele proprii specifice precum si 
a panourilor de identitate vizuala AFIR.  
 
 - C.4. Oferta financiară: 
Ofertanţii au obligaţia de a prezenta următoarele formulare completate reprezentând oferta 
financiară: 
4.1. Formular de Ofertă, reprezentând actul prin care ofertantul îşi manifestă voinţa de a se 
angaja din punct de vedere juridic în relaţia contractuală cu autoritatea contractantă. 
Acesta se va completa în conformitate cu FORMULARUL 10. 
4.2. Graficul de timp pentru darea în folosință (Anexă a formularului de ofertă, completat în 
conformitate cu  FORMULARUL 11). 
4.3. Oferta financiară detaliată, completată în conformitate cu FORMULARUL 12. 
4.4. Prețul ofertei va fi exprimat sub forma: 
I. Costul lunar al chiriei/mp, in lei, inclusiv TVA (daca ofertantul a facut dovada ca este platitor 
de TVA si a inregistrat fiscal optiunea de taxare) 
Costul lunar ofertat/mp va include costul cu amenajarea si compartimentarea spațiului de 
birouri, de arhivă  si a spatiilor aferente serverelor precum si amplasarea retelelor specifice 
activitatii CRFIR  
Tariful chiriei per mp reprezinta un pret maximal aplicabil pe toata durata de valabilitate a 
contractului.  
AFIR va suporta plata lunara aferenta utilitatilor (gaz , energie electrica, apa, canal, incalzire, 
dupa caz), conform cotei părți ce ii revine, in baza consumurilor reale inregistrate. 
II. Costurile lunare fixe/mp vor include costurile cu mentenanta/intretinerea asigurate 24 ore 
din 24, cuprinzand: 
- mentenanta sistem incalzire/climatizare 
-  revizie lifturi (daca este cazul) 
- mentenanta sistem control acces 
- reparatii echipamente/instalatii cladire 
- servicii paza si securitate (daca este cazul) 
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- servicii curatenie spatii comune/cai de acces, cu exceptia cazului in care cladirea este 
inchiriata in totalitate 
- servicii ridicare gunoi menajer. 
 
AFIR va suporta plata lunara aferenta utilitatilor (gaz, energie electrica, apa, canal, incalzire, 
dupa caz), conform cotei părți ce ii revine, in baza consumurilor reale inregistrate. 
 4.5. Perioada de valabilitate a ofertei: 
- Valabilitatea ofertei:  minim 60 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor. Oferta 
are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate 
stabilită de către autoritatea contractantă.   
- Autoritatea Contractantă îsi rezervă dreptul să solicite ofertantului prelungirea valabilității 
ofertei. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât aceasta va fi respinsă de comisia 
de evaluare, ca inacceptabilă. 
 
D. Modul de prezentare a ofertei 
D.1. Proprietarii/chiriasii, după caz, ai imobilelor depun ofertele redactate în limba română. 
Documentele redactate în altă limbă decât limba româna vor fi însoțite în mod obligatoriu de 
traducere autorizată. 
 
D.2. Oferta va fi elaborată în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și va 
conține: 
            - scrisoare de inaintare catre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, completată în 
conformitate cu FORMULARUL 1; 
            - împuternicirea, în original, pentru persoana autorizată să reprezinte ofertantul, dacă 
este cazul, completata in conformitate cu FORMULARUL 2; 
           -  documentele de calificare, enumerate la pct. B1 din Documentatia de atribuire; 
           -  oferta tehnica; 
           - oferta financiara; 
 
D.3.   Adresa la care se depune oferta: Centrul Regional pentru finantarea Investitiilor Rurale 

4Sv Oltenia, Craiova, Str. Amaradia, nr. 4, Secretariat;  
 
D.4.  Data si ora limită pentru depunerea ofertei : 30 zile lucratoare de la postarea pe site-uri a 

anuntului, ora 10.00; 
 
D.5.   Data si ora deschiderii ofertelor: la data limita pentru depunerea ofertelor, la ora 14.00;  
 
D.6.   Numărul de exemplare al ofertei :  1 original. 
   Documentele ofertei vor fi semnate pe fiecare pagina de către proprietar sau reprezentanţii 
legali ai ofertantului; oferta va fi însoțită de un opis al documentelor din dosar care va cuprinde 
numărul paginii de referință și titlul documentului.  
     Documentele de calificare, Oferta tehnică şi Oferta financiară se vor introduce fiecare într-un 
plic separat sigilat, care la rândul lor se vor introduce într-un alt plic sigilat. Pe plicul exterior al 
ofertei se vor scrie următoarele informații: 
                 - adresa unde trebuie depuse ofertele: Craiova, Str. Amaradia, nr. 4, Secretariat;  
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                 - mențiunea “pentru contract închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri dotată 
cu utilități și spații de parcare”; 
                - mențiunea “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”. 
Oferta trebuie să fie transmisă în plic sigilat și ștampilat (în cazul persoanelor juridice), marcat 
cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea fără a fi deschis, în cazul în 
care oferta respectivă este declarată a fi primita cu întârziere. 
 
E. Deschiderea şi evaluarea ofertelor 
Ofertele se pot depune prin poștă, curier sau livrate personal la sediul CRFIR 4SV OLTENIA 
Craiova. 
Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau după expirarea datei si orei limită 
pentru depunere este considerată respinsă şi se returnează nedeschisă. 
Lipsa unui document de calificare atrage neconformitatea ofertei si duce la respingerea 
ofertei fara a fi deschisa oferta financiara si tehnica. 
 
E.1.Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: selectie de oferte in 
baza Normelor procedurale interne AFIR. 
Pentru stabilirea ofertei câștigătoare, criteriul de atribuire aplicat este oferta cu pretul cel mai 
scazut          
a)Oferta financiara  
- pentru cel mai mic dintre preturile ofertate se vor acorda 100 puncte; indiferent de regimul 
taxabil al ofertantului evaluarea se va face pentru valorile inclusiv TVA, reprezentand costul 
final /mp al inchirierii 

- pentru alt pret se acorda punctaj astfel: Pfinanciar=(Pminim/Pofertant x 100)  
 
E.2. Evaluarea ofertelor si desemnarea ofertei castigatoare 
Comisia de evaluare numita prin Decizie a Directorului General, va urma succesiv urmatoarele 
etape: 

a) - analiza documentelor de calificare a ofertantilor in functie de documentele depuse si 
valabilitatea acestora; 

b) - analiza ofertelor tehnice depuse si a modului de indeplinire a cerintelor  din 
documentatia de atribuire;  

c) – analiza ofertelor financiare depuse si a modului de indeplinire a cerintelor din 
documentatia de atribuire. 
In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor se va inventaria existenta documentelor care 
dovedesc indeplinirea cerintelor minime de calificare, continutul acestora facand obiectul 
analizei  ulterioare a comisiei de evaluare a ofertelor. 

 
Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare si stabilirea conformitatii ofertelor 
tehnice si financiare, autoritatea contractanta poate solicita clarificari si/sau documente suport 
suplimentare. 

- a) termenul de raspuns la solicitarea de clarificare este de 3 zile lucratoare, in functie de 
specificul, complexitatea, etc, solicitarii. 
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- b) ofertantul care nu raspunde in termenul precizat in solicitarea de clarificare sau al 
carui raspuns nu satisface cerintele documentatie de atribuire, va fi exclus din 
procedura. 

- c) ofertantul poate solicita, in mod exceptional, in baza unei justificari intemeiate, 
prelungirea termenului de raspuns la solicitarea de clarificare.  

 
Se va efectua vizita din partea Comisiei de evaluare a CRFIR 4SV OLTENIA in imobilele care fac 
obiectul ofertelor. La fata locului se vor face poze si se va intocmi un Proces verbal de 
constatare a starii fizice a imobilului (Formularul 13), pe care vor semna ambele parti.  
Vor fi considerate admisibile numai acele oferte care, in urma vizionarii spatiilor si evaluarii 

documentelor de calificare, ofertei tehnice si financiare îndeplinesc toate cerintele prevazute in 

documentatia de atribuire. 

În situatia în care 2 sau mai multe oferte au acelasi punctaj , ofertanţilor respectivi li se va 

solicita o nouă propunere financiară în plic închis. În acest caz, contractul va fi atribuit 

ofertantului a cărui nouă propunere financiară  are preţul cel mai scăzut.  

 In functie de multitudinea si gravitatea aspectelor negative semnalate, Comisia va decide sau 
nu eliminarea ofertantului din procedura demarata printr-o Notificare transmisa acestuia. 
 
Autoritatea Contractantă va informa ofertanții cu privire la rezultatul  procedurii de atribuire a 
contractului de închiriere imobil. 
 
CRFIR 4SV OLTENIA are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de 
închiriere dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind 
rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi oricum înainte de data semnării contractului de 
închiriere în următoarele cazuri: 
a) au fost prezentate numai oferte care nu indeplinesc toate cerintele prevazute in 
Documentatia de atribuire ; 
 b) au fost prezentate numai oferte dupa data si ora limita de depunere a ofertelor  sau au fost 
depuse la alta adresa fata de cea precizata in Documentatia de atribuire; 
 c) abateri grave afectează procedura pentru atribuirea contractului de închiriere sau este 
imposibilă încheierea contractului de închiriere; 
 d) clauză suspensivă:  

1) Achiziţia este iniţiată sub incidenţa prezentei clauze suspensive, în sensul că 
încheierea/semnarea contractului de servicii de închiriere poate fi condiţionată de 
aprobarea finanţării acestui contract, respectiv în cazul în care această condiţionalitate 
nu va fi îndeplinită, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul să anuleze prezenta 
achiziție, indiferent în ce stadiu de derulare se va afla. 
2)Demararea contractului de servicii de închiriere se va face cu respectarea dispoziţiilor 

legislaţiei în vigoare în domeniu, respectiv autoritatea contractanta având obligația de a 
verifica, înainte de încheierea contractului, respectarea dispoziţiilor referitoare la 
angajarea cheltuielilor. 
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3) În cazul în care, indiferent de motive, fondurile aferente prezentei proceduri de 
achiziţie nu vor fi alocate, autoritatea contractanta îşi rezervă dreptul de a anula 
procedura de atribuire, fiind imposibilă semnarea contractului de servicii de închiriere. 
4) În oricare dintre situaţiile mai sus menţionate, decizia de anulare nu va obliga 
autoritatea contractanta la costuri faţă de operatorii economici participanţi şi/sau 
operatorul economic declarat câştigător. 
5) Achiziţia este iniţiată sub incidenţa prezentei clauze suspensive, în sensul că 
încheierea/semnarea contractului de servicii de închiriere poate fi condiţionată de 
atribuire a unui spațiu drept sediu, printr-un act normativ. 

e) forta majora. 
Autoritatea Contractantă va folosi pentru contractare modelul de contract prezentat în 
documentația de atribuire. 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
Ofertantii pot participa cu una sau mai multe oferte de spatii (locatii) de inchiriere. In situatia 
in care un ofertant participa cu mai multe oferte, acestea trebuie sa fie pentru spatii (locatii) 
diferite. Nu sunt acceptate mai multe variante de oferte pentru acelasi spatiu. 
Operatorul economic declarat câstigator este obligat conform normelor legale în vigoare sa 
detina/sa-si deschida cont la Trezorerie, in vederea efectuarii platilor aferente serviciilor 
prestate in cadrul contractului. 
Ofertantului declarat castigator i se poate solicita prezentarea in original a documentelor care, 
pe parcursul derularii procedurii de inchiriere, au fost solicitate in copie conform cu originalul. In 
cazul in care acestea nu sunt furnizate, acesta va fi exclus din procedura. 
In situatia in care, urmare a vizionarii la fata locului, exista discordante intre starea declarata 
(prin documentele continute in oferta) si cea reala a spatiului de inchiriat, autoritatea 
contractanta isi rezerva dreptul de a notifica ofertantul respectiv cu privire la eliminarea 
acestuia din procedura de inchiriere.                                                                               
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SECTIUNEA II 
CAIET DE SARCINI 

 
Cerințe pentru închirierea unui spațiu  într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și spații de 

parcare, necesare funcționării Centrului Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 
Craiova 

 
 
I.AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Stirbei 
Vodă, nr. 43, sectorul 1, Bucuresti, prin CRFIR 4SV OLTENIA Craiova, cu sediul in Str. Amaradia , 
nr 4, Craiova, Jud Dolj, tel 0251/406.401 
 
II.OBIECTUL CONTRACTULUI 
Obiectul contractului care se va încheia între Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin 
CRFIR 4SV OLTENIA Craiova și ofertantul desemnat câștigător îl reprezintă închirierea unui 
spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și spații de parcare, exclusiv in Craiova, 
necesar pentru asigurarea funcționării în condiții corespunzătoare a CRFIR 4SV OLTENIA 
Craiova. 
 
III. DURATA CONTRACTULUI 
Durata contractului va fi de 4 ani de la data semnarii contractului de inchiriere de catre ultima 
parte, dar nu mai tarziu de data de 31.12.2021.  
 
IV. SPECIFICAȚII MINIME TEHNICE ȘI FUNCȚIONALE 
A. Condiții generale minime obligatorii: 

 

1.  Suprafata totala a spatiului de inchiriat: minim 1000 mp si maxim 1200 cu posibilitatea 
si acordul compartimentarii conform cerintelor AFIR in 60 de zile 

2. Starea tehnica a imobilului sa fie foarte buna , se va face dovada prin proces verbal de 
receptie a lucrarilor daca imobilul este nou sau renovat in ultimii 3 ani. 

3 Parcare rezervata exclusiv pentru CRFIR 4SV OLTENIA Craiova minim 14 locuri  ce vor fi 
oferite autoritatii contractante cu titlu gratuit pe intreaga perioada de derulare a 
contractului; 

4. Termen de inchiriere:  4 ani de la data semnarii contractului de inchiriere de catre 
ultima parte, dar nu mai tarziu de data de 31.12.2021. –disponibilitate exprimata de 
ofertant in cadrul propunerii tehnice 

5.Instalatii de climatizare garantate –angajament garantie functionare 48 luni 
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6.Angajamentul  proprietarului privind instalarea retelelor de cablare si supraveghere in 
termen de 60 de zile  

7. Amplasare la max. 2 km fata de centrul orașului (Km. 0) calculat pe ruta auto și sa nu 
fie cu acces auto dificil;  

7. Amplasarea imobilului la strada astfel incat sa permita o identificare vizuala usoara a 
locatiei  

8. Autorizatia PSI destinatia birouri valabila la data ofertarii  

9. Certificare a performantei energetice a cladirii clasa energetica A sau B  
 

10. Existenta unui spatiu 3x4m  pentru amenajare camera server conform cerinte caiet 
de sarcini 

11. Existenta unui spatiu pentru amenajare arhiva 300mp 

12. Compartimentare necesara AFIR sau angajament compartimentare 60 de zile+schita 

 
B. Compartimentare 
Spațiul pretabil organizării de birouri: compartimentat și iluminat corespunzator; toate 
incaperile destinate birourilor vor fi iluminate natural, ventilate astfel incat sa asigure o 
temperatura constanta vara\iarna de 22-24 grade si sa respecte cerintele cerinte HG 
1091/2006.  Finisajele interioare si exterioare vor fi de buna calitate, podelele antiderapante, 
antistatice si rezistente la trafic intens, usor de curatat si desinfectat, tamplarie de termopan, 
instalatiile sanitare si de incalzire/climatizare vor garantate sa functioneze la parametri optimi 
pe toata durata contactului 
Minimul de spatii 18 incaperi, pentru  birouri personal necesar de 12 incaperi care sa permita 
amplasarea de birouri si instalatii informatice, camera secretariat , sala infocenter beneficiari, 
sala de conferinta , grupuri sanitare  
Alte incaperi necesare: 

-2 birouri director min 12mp /camera 

- birou destinat organelor de control min 30mp 

-Secretariat  min 10 mp  in imediata vecinatate a birourilor de director  

-birou serviciu SAFPD 150 mp 

-birou serviciu SLINA 150mp 

-birou serviciu SIBA 150mp 

-birou serviciu juridic 20mp 

-birou Control Financiar 20mp 

-birou control proiecte finalizate 30mp 

-birou contabilizare 20mp 

-birou administrativ 20 mp 

sala conferinta pentru un numar minim de 15 persoane 150 mp 

- Sala INFOCENTER beneficiari   situata in imediata apropiere a intrarii principale 

in cladire min  20mp  
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-birou controlori fianciari 30 mp 

-registratura 6mp in imediata apropiere a intrarii principale 

-Depozit administrativ  min 10 mp cu inchidere separata destinat depozitarii de 

substante chimice si dotari pentru curatenie preferabil in vecinatatea grupurilor 

sanitare, dotat cu rafturi solide de depozitare 

-camera servere 12mp (3x4)  situata la parter sau etaj astfel incat sa nu fie 

inundabila, de preferat fara ferestre  camera din BA sau zidarie . Daca peretii sunt din 

gipscarton atunci acestia trebuie blindati cu tabla de minim 2mm. Usa si peretii 

antiefractie si ignifugati. Fara circuite de apa menajera, reziduala sau agent termic care 

sa traverseze camera. Pardoseala flotanta ignifuga , tabloul si circuitul electric trebuie să 

fie separat de alti consumatori 

CERINTE MINIME ASIGURARE NECESAR CAMERA SERVER 

1 
SUPRAFATA 

camera min 
3X4 m minim  

Camera din BA sau zidarie . Daca peretii sunt din 

gipscarton atunci acestia trebuie blindati cu tabla de 

minim 2mm. Usa si peretii antiefractie si ignifugati. 

Fara circuite de apa menajera, reziduala sau agent 

termic care sa traverseze camera. Pardoseala flotanta 

ignifuga.  

2 
Ferestre ,Usi 

acces 
  

De preferat fara ferestre. Daca totusi nu se poate 

asigura camera fara ferestre atunci  geamul trebui 

armat si termoizolat. 

3 Putere instalata 8000 w minim 

4 numar de faze 3 faze 
 

5 Tablu electric 

  

tablou electric separat de cel al cladirii – circuitul 

electric tras direct din firida .Impamintare cu PRAG 

certificat 

6 prize 

5 prize 

monofazice 

min 32A 

minim 

7 

podea din 

material 

NEINFLAMABIL 

1 buc   

8 INSTALATII AC 2 buc   
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18000 BTU 

9 NOD retea min 200 fire Retea structurata fara switch-uri intermediare 

10 
strapungere 

principala cabluri 

100 mm 

diam 

minim. Disponibilitate pentru strapungeri pereti 

secundare pereti si plafoane 

11 prize retea RJ45 200 buc   

12 MODEM RADIO   acord montare pe cladire echipament cu antena 

 

         Minim 5 prize monofazice de 32A (cele de 16 A le decide el) 

         Putere instalata minim 1kw 

         Retea structurata fara switch-uri intermediare 

         Usa si peretii antiefractie si ignifugati 

         Pardoseala flotanta ignifuga 

 

-prizele electrice trebuie sa fie certificate PRAM (circuite monofazice de 32A) conform HG 
1146/2006  
 
 
Spațiul pentru arhivă: 

1. preferabil la parter, dar nu obligatoriu, spatiile pentru arhiva nu pot fi amplasate in 
poduri, mansarde, subsoluri tehnice sau incaperi inundabile si nici in constructii 
provizizorii; arhiva trebuie amplasată in asa fel incat sa nu fie afectată de inundatii; 

2. instalatiile electrice din depozilete de arhiva trebuiesc executate astfel incat sa poata fi 
deconectate din exteriorul incaperii, corpurile de iluminat se amplaseaza pe axul 
culoarelor dintre rafturi la o distanta de min 50 cm de arhiva depozitata, corpurile de 
iluminat incandescente trebuiesc prevazute cu globuri de protectie 

3. microclimatul interior se va mentine in limitele de +15-+25 grade celsius, umiditatea relativa 
a aerului intre 40-65% 

4. pereții, ferestrele și ușa de acces trebuie să asigure protecţia la foc și efracție; geamurile 
exterioare trebuie sa fie securizate cu gratii antiefractie. 

se vor asigura conditiile inchiderii intr-un perimetru propriu cu sistem de paza de sine 
statator si cu cai de evacuare rapide in caz de necesitate-cladirea va dispune de cel utin 
2 cai de evacuare pe verticala 
depozitul de arhiva nu va depasi 300 mp si va cuprinde camera/e de lucru dotata/e cu 
rafturi verticale solide cu capacitate de stocare de min 4000mp , distanta intre rafturi de 
min 70cm, sala de primire documente si studiu.  

 
PARCARE 
Să asigure min 14 locuri de parcare ce vor fi oferite Autorității Contractante in exclusivitate si cu 
titlu gratuit pe întreaga perioadă de derulare a contractului 
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C. Dotări tehnice și instalații 
1. Să dețină instalații electrice, de apă, canalizare, gaze naturale, instalații sanitare, încălzire, 
climatizare în perfectă stare de funcționare (această cerință trebuie asumată de ofertant în 
oferta sa tehnică  și trebuie îndeplinită de acesta până la data semnarii contractului). 
Grupuri sanitare pentru femei si barbati cu un numar minim de 3 posturi fiecare dotate cu 
respectarea normelor sanitare in vigoare; 
D. Amenajare spațiu 
-proprietarul trebuie să permită recompartimentarea spațiului și reconfigurarea infrastructurii 
pentru desfășurarea optimă a activitățiilor stabilite ca fiind necesare de către viitorul chiriaș și 
apărute ulterior începerii contractului de închiriere precum si instalarea de retele aparente 
specifice activitatii Autoritatii contractante. 
 
1. La data transmiterii ofertei sau cel târziu până la data dării în folosință, dupa caz  (în maxim 
60 de zile de la semnarea contractului) spațiul ce urmează a fi închiriat va fi complet dotat cu: 

a.Compartimentare conform cerintelor specifice AFIR enuntate in caietul de sarcini 
b.Finisaje si pardoseli  interioare în stare foarte bună. 
c.Retele de utilitati si instalatii in buna stare de functionare, conform cerintelor.  
d. Amenajarea si dotarea spatiilor de arhiva conform caietului de sarcini 
e Amenajarea si dotarea toaletelor femei/barbati cu min 3 posturi fiecare 

2.Montajul instalatiilor de climatizare daca e cazul  
3. Amenajarea de căi de acces în clădire, adaptate persoanelor cu dizabilități. 
4. Amenajarea a doua cai de evacuare. 
 
V. DAREA ÎN FOLOSINȚĂ A SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT 
Ofertantul are obligația ca până la data dării în folosință a spațiului închiriat în incinta imobilului 
(în maxim 60 de zile de la semnarea contractului) să asigure toate amenajările necesare, astfel 
încât să răspundă cerințelor Autorității Contractante. 
Spațiile vor fi date în funcțiune 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 și gradul de utilizare al acestora.In perioada de la 
semnarea contractului pana la darea in folosinta catre chirias, proprietarul va permite 
chiriasului accesul in spatiu pentru montarea serverelor. 
In functie de necesitati, CRFIR 4SV OLTENIA își rezervă dreptul de a solicita compartimentări, de 
comun acord cu proprietarul; costurile aferente compartimentarilor/modificarilor ulterioare 
darii in functiune intră în sarcina chiriasului. 

Activitati care se supun termenului de 60 de zile de la contractare: 
 Compartimentare conform cerintelor specifice AFIR enuntate ,finisaje si pardoseli  
interioare ,retele de utilitati si instalatii in buna stare de functionare, conform 
cerintelor,amenajarea si dotarea spatiilor de arhiva ,amenajarea si dotarea toaletelor 
femei/barbati cu min 3 posturi fiecare,montajul instalatiilor de climatizare, amenajarea 
de căi de acces în clădire, adaptate persoanelor cu dizabilități,amenajarea a doua cai de 
evacuare. 
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Inainte de predarea spatiului catre CRFIR se vor executa zugraveli , lucrari de igienizare si 
deratizare complete astfel incat imobilul sa fie predat in parametrii igienico –sanitari de 
functionare pentru o perioada de 4 ani. 
Toate costurile aferente compartimentării initiale conform cerintelor fisei de date a spațiului, 
precum și costurile instalării retelelor și a sistemului de supraveghere video si sistemul de 
cablare informatic vor fi suportate de proprietarul spațiului de închiriat. 
CRFIR 4SV OLTENIA Craiova va suporta plata lunara aferenta utilitatilor (gaz , energie electrica, 
apa, canal, incalzire, climatizare dupa caz), conform cotei părti ce ii revine, in baza consumurilor 
reale inregistrate. 
CRFIR 4SV OLTENIA Craiova NU POATE PLATI COMISION unei agentii imobiliare. În concluzie, 
ofertanţii nu trebuie să îşi cuprindă în cadrul propunerii lor financiare costurile aferente unui 
eventual comision plătit către agenţia imobiliară. 
 
VI. PLĂȚI 
De la semnarea contractului de către ultima parte și până la darea în folosință 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. 
 
VII. CONDIȚII SPECIALE 
1. Imobilul poate fi proprietatea uneia sau mai multor persoane fizice și/sau juridice, și trebuie 
deținut în mod legal, dovada detinerii facandu-se doar prin acte autentificate notarial. 
În cazul în care ofertantul nu este proprietarul spațiului oferit spre închiriere, acesta va 
prezenta actul autentic în baza căruia deține dreptul de folosință din care să rezulte și dreptul 
de subînchiriere. In cazul in care ofertantul este persoana juridica va face dovada prin certificat 
emis de ONRC ca are active codurile CAEN de inchiriere si subanchiriere imobile. 
2. Imobilul si terenul aferent sa nu fie in litigiu si sa nu faca obiectul vreunei actiuni in justitie. 
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 a 
beneficiarului asupra intentiei de vanzare sau a vanzarii, cu cel puțin 120 de zile inainte, a CRFIR 
4SV OLTENIA Craiova. 
4. In cazul in care pe perioada de valabilitate a contractului proprietarul devine platitor de TVA , 
acesta isi asuma obligatia de a nu taxa activitatea de inchiriere,asa cum prevede art 292, alin 2 
lit e)  din Codul Fiscal-legea 227/2015, mentinand pretul contractat pe toata durata 
contractului. 
5. În situația în care asupra imobilului ofertat este intabulat un drept de ipotecă către o 
instituţie financiar-bancară, ofertantul va prezenta în cadrul ofertei sale un angajament din 
partea acesteia cu privire la închirierea imobilului în favoarea  CRFIR 4SV OLTENIA Craiova. 
De asemenea, ofertantul se angajează că va notifica chiriașul cu cel puțin 90 zile înainte de orice 
modificare ce ar putea perturba folosința imobilului în condiții optime. 
6. Beneficiarul va notifica proprietarul cu cel putin 60 zile calendaristice inainte, in situatia in 
care AFIR va muta sediul Centrului Regional Craiova la alta locatie. 
In cazul in care procedura de selectie de oferte pentru atribuirea contractului de închiriere a 
unui spațiu de birouri nu se poate finaliza prin incheierea unui contract, autoritatea 
contractanta are dreptul de a relua procedura, cu modificarea, dupa caz, a unor prevederi ale 
caietului de sarcini 
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Dir Gen Adj 

Min 4x3 mp 

Director 

Min4x3mp 

SAFPD 

15 pos 150mp 

 

 

SIBA 

15 pos 150mp 

 

SLINA 

15 pos 150mp 

 

JURIDIC 

2 pos 20mp 

 

CFPP 

2 pos 20mp 

 

EXPOST 

4 pos 30mp 

 

CONTABILIZARE 

2 pos 20mp 

 

ADMIN 

2 pos 20mp 

 

SALA CONFERINTA 

15pos 150mp 

INFO  

BENEFICIARI 

20mp 

 

SECRETARIAT 

12mp 

CURTE 

CONTURI 

30mp 

SERVER 

3x4mp 

REGISTRATURA 

6mp 

DEPOZIT MATERIALE 

CURATENIE 

10mp 

 Sala mese20 mp 

 
Toalete 3pos/F/B  

15mp 
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SECTIUNEA III 
 
 

FORMULARE 
 
 

Alte documente însoțitoare 

Formular 1 Scrisoare de inaintare a ofertei 

Formular 2 Împuternicire 

Formular 3 Formular de solicitare clarificări 

Documente de calificare 

Formular 4 Declarație privind eligibilitatea 

Formular 5 
Certificat de participare la selectie de 

oferte 

Formular 6 
Declaratie privind evitarea conflictului de 

interese 

Oferta tehnică Formular 9 
Tabelul de corespondență cu specificațiile 

minime 

Oferta financiară 

Formular 10 Formular de oferta 

Formular 11 Graficul de timp pentru darea în folosință 

Formular 12 Oferta financiara detaliata 

Vizita in teren Formular 13 
Proces verbal de constatare a starii fizice a 

imobilului 
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FORMULAR 1 
 

Ofertant, 
______________________ 
(denumirea/numele) 
Telefon contact 
............................ 
Adresa e-mail corespondenta 
................................................ 
 

Înregistrat la sediul 
AFIR CRFIR 4SV OLTENIA Craiova 

nr. _______ / __ . __ . 2017 
 

 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

Către: Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale - CRFIR 4SV OLTENIA Craiova 
 
 

Ca urmare a invitației dumneavoastră privind aplicarea procedurii de selecție de oferte pentru 
atribuirea contractului de închiriere a unui imobil, _________________________ 
(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele: 
 
Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând documentele și informațiile solicitate, în 
original. 
 
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele autorității 
contractante. 
 
 
Data completării ____________2017 
 
 
 

Cu stimă, 
Ofertant, 

___________________ 
(semnatura autorizata) 
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FORMULAR 2 
Ofertant, 
______________________ 
(denumirea/numele) 
 
 

IMPUTERNICIRE 
 
 
 
 

Oferta trebuie să fie însoțită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat oferta 
este autorizată să angajeze proprietarul imobilului – persoană fizică sau juridică, în procedura 
de atribuire a contractului de închiriere. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în 
conformitate cu formatul țării în care ofertantul este înregistrat si trebuie să poarte atât 
semnătura celui care împuterniceste cât si semnătura celui împuternicit. O traducere autorizată 
în limba română va însoți orice împuternicire într-o altă limbă. 
 
Împuternicirea (împuternicirile) se atasează acestui formular. 
 
 
 
 
Numele în Clar: _____________________________________________________ 
Semnătura: _____________________________________________________ 
În calitate de: _____________________________________________________ 
Legal autorizat să semnez oferta pentru si în numele __________________________ 
                                                                                                  (denumire/nume ofertant) 
 
 
 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 
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FORMULAR 3 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

Tel contact 

Adresa email corespondenta 

 

SOLICITARE DE CLARIFICARI 

 

NR. Întrebări Răspunsuri 

1 Completat de ofertant Va fi specificat de 

Autoritatea 

Contractantă 

2   

 

 

 

 

 

 

 

Ofertant, 

________________________ 
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(denumirea/numele)FORMULAR 4 

Ofertant,______________________ 

(denumirea/numele) 

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

1. ....................................................................... (denumirea/numele persoanei fizice sau 

juridice)in calitate de ofertant la procedura de selecție de oferte pentru atribuirea contractului 

de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și spații de parcare, 

necesar funcționării CRFIR 4SV OLTENIA , reprezentată prin subsemnatul 

…………………..............….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant 

imputernicit in calitate de .................................................., declar pe propria raspundere, sub 

sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că: 

a) nu suntem in stare de  insolventa ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic; 

b) ne-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale 

catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare in …………………….(se va specifica România sau tara in care sunt stabiliti) pâna la 

termenul limita de depunere al ofertei; 

c) in ultimii 2 ani nu ne-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive 

imputabile, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor; 

d) nu am fost condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarâre definitiva a unei instante 

judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 

greseli in materie profesionala; 

e) nu prezentam informatii false sau prezentam informatiile solicitate de catre autoritatea 

contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. 

2. Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca in ultimii 5 ani, nu am fost condamnati prin 

hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei 

organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani. 

3. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 

inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 

declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare 

privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem. 

4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 

persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante – 

CRFIR 4SV OLTENIA Craiova, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu imobilul 

propus prin ofertă. 

5. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 

incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

Data :[ZZ.LL.AAAA]  

Ofertant, ____________________ 
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(denumirea/numele) 

FORMULARUL 5 

 

 

CERTIFICAT 

de participare la selectie de oferte 

 

I. Subsemnatul/ Subsemnatii, ..................., reprezentant/ reprezentanti legali al/ai 

..........................................................., proprietar al imobilului, participant la procedura de 

selecție de oferte pentru atribuirea unui contract de închiriere spatiu de birouri, organizata de 

AFIR, in calitate de ofertant, certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt 

adevarate si complete din toate punctele de vedere. 

II. Certific/ Certificam prin prezenta, in numele ............................................, urmatoarele: 

1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat; 

2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de atribuire a contractului de 

închiriere in conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in 

orice privinta; 

3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze 

oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta; 

4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, 

alta decât ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul 

aceleCraiova proceduri de atribuire sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare; 

5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare 

concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia; 

6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce 

priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu 

la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura 

lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri; 

7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce 

priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale serviciilor oferite; 

8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent 

inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de autoritatea contractantă. 

III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele 

consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea. 

 

 

Ofertant,           Data 

Reprezentant/Reprezentanti legali 
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FORMULARUL 6 

OFERTANT 

____________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARATIE 

privind evitarea conflictului de interese 

 

 

 

Subsemnatul(a) .............................................................………… (denumirea, numele ofertantului), 

in calitate de ofertant la procedura de selecție de ofertă, pentru atribuirea contractului de 

închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și spații de parcare, 

organizata de CRFIR 4SV OLTENIA Craiova, declar pe propria raspundere că, în raport cu 

prezenta procedură, nu ma aflu in nicio situație de conflict de interes, respectiv: 

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de 

supervizare si/sau nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana 

la gradul al patrulea inclusiv sau nu ma aflu in relatii comerciale cu persoanele ce detin functii 

de decizie in cadrul autoritatii contractante (conform anexei), despre care am luat la cunostinta 

din documentatia de atribuire atasata invitatiei de participare nr...........din data ………………….. 

 

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

 

 

 

Ofertant, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 
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ANEXA LA  

FORMULARUL 6   

DECLARATIE 

privind evitarea conflictului de interese 

 

Persoanele cu funcție de decizie în cadrul autorității contractante si membrii comisiei de 
evaluare sunt: 
 
 
 

Numele si prenumele Functia/calitatea la procedura 

Adrian-Ionuț CHESNOIU Director General 

Cristian VLĂDOIANU Director Economic 

Oana Mihaela TCACIUC Director Directia Juridica si Contencios 

Dorel STAICUT 
Director Adj CRFIR 4SV OLTENIA 

Craiova 

Daniel Ionut  BARBULESCU  Presedinte procedura cu drept de vot 

Dumitrela Aura NAICU Membru evaluator  

Lucia CODITA Membru evaluator  

Octavian COTETI Membru evaluator  

Claudiu STAICUS Membru evaluator  

Minozota GHITA FILIP Membru evaluator de rezerva 

Denisa Loredana POPESCU  Membru evaluator de rezerva 
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FORMULAR 9 
Ofertant, 
________________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 

TABELUL DE CORESPONDENȚĂ CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE MINIME 

Stanga se va completa conform cu cerintele minime  

Specificatii minime solicitate (cf Caiet 
sarcini) 

Specificatii ofertate (se vor completa de 
catre ofertant) 

1.  Suprafata totala a spatiului de inchiriat: 
minim 1000 mp si maxim 1200 cu 
posibilitatea si acordul compartimentarii 
conform cerintelor AFIR in 60 de zile 

 

2. Starea tehnica a imobilului sa fie foarte 
buna , se va face dovada prin proces verbal 
de receptie a lucrarilor daca imobilul este 
nou sau renovat in ultimii 3 ani. 

 

3 Parcare rezervata exclusiv pentru CRFIR 
4SV OLTENIA Craiova minim 14 locuri  ce 
vor fi oferite autoritatii contractante cu titlu 
gratuit pe intreaga perioada de derulare a 
contractului; 

 

4. Termen de inchiriere:  4 ani de la data 
semnarii contractului de inchiriere de catre 
ultima parte, dar nu mai tarziu de data de 
31.12.2021. –disponibilitate exprimata de 
ofertant in cadrul propunerii tehnice 

 

5.Instalatii de climatizare garantie 
functionare 48 luni 

 

6.Angajamentul  proprietarului privind 
instalarea retelelor de cablare si 
supraveghere in termen de 60 de zile  

 

7. Amplasare la max.2 km fata de centrul 
orașului (Km. 0) calculat pe ruta auto și sa 
nu fie cu acces auto dificil;  

 

7. Amplasarea imobilului la strada astfel 
incat sa permita o identificare vizuala 
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usoara a locatiei  

8. Autorizatia PSI destinatia birouri valabila 
la data ofertarii  

 

9. Certificare a performantei energetice a 
cladirii clasa energetica A sau B  
 

 

10. Existenta unui spatiu 3x4m  pentru 
amenajare camera server conform cerinte 
caiet de sarcini 

 

11. Existenta unui spatiu pentru amenajare 
arhiva 300mp 

 

12. Compartimentare cerinte AFIR sau 
angajament compartimentare 60 de 
zile+schita 
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FORMULAR 10 

Ofertant, 

________________________ 
(denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 

Catre: CRFIR 4SV OLTENIA Craiova 
Adresa: Str. Amaradia, nr 4, Craiova Dolj 
Telefon: 0251/406401 
Fax: 0251/415.391 
 

Doamnelor/Domnilor, 

1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai 

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

conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa 

oferim spre închiriere............................................. (denumire imobil, suprafață spațiu birouri), 

pentru un cost total lunar de............lei/mp, inclusiv  taxa pe valoare adaugata in valoare de, 

rezultand un cost de....... ....... lei /mp inclusiv TVA. 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita câstigatoare, sa dăm în 

folosință spațiul de birouri inchiriat, in conformitate cu graficul de timp anexat. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de................... 

(durata in litere si cifre) zile, respectiv pâna la data de .....................(ziua/luna/anul), si ea va 

ramâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând inainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

4. Pâna la incheierea si semnarea contractului de inchiriere, aceasta oferta, impreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câstigatoare, 

vor constitui un contract angajant intre noi. 

Data _____/_____/_____ 

................................... (nume si semnatura), in calitate de ..............................., legal autorizat sa 

semnez oferta pentru si in numele ............................................ (denumirea/numele 

ofertantului). 
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FORMULAR 11 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

GRAFICUL DE TIMP PENTRU DAREA ÎN FOLOSINȚĂ 

 

NR 

CRT 

DESCRIEREA ACTIUNILOR / ETAPELOR TERMEN DE 

REALIZARE 

1 Propunerea modelului de compartimentare la data 

ofertarii  

....................../2017 

2 Semnarea contractului de închiriere ....................../2017 

3 Compartimentare ....................../2017 

4 (Eventual) Alte amenajari ....................../2017 

5 Predarea spatiului cu PV ....................../2017 

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

...................   
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FORMULAR 12 
Ofertant, 
________________________ 
(denumirea/numele) 
 
 

OFERTA FINANCIARA DETALIATA 

Tipuri de cheltuieli UM Cantitate Valoare 

unitara 

-lei fără TVA- 

Valoarea 

lunară 

-lei fără TVA- 

1. Cost lunar chirie pe 
mp închiriabil 

 

lei/mp    

TOTAL COST LUNAR Total fără TVA  

TVA  

Total cu TVA  

 
Toate prețurile sunt exprimate in lei. 
 
Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA] 
 
Ofertant,……....……………………….. 
(nume, semnatura autorizata si stampila) 
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FORMULAR 13 
PROCES VERBAL DE CONSTATARE A STARII FIZICE A IMOBILULUI 

Nr. 
crt. 

Cerinte de indeplinit da nu 
Termen 

de 60 
de zile 

observatii 

1 
Suprafata totala a spatiului de inchiriat: minim 
1000 mp si maxim 1200 cu posibilitatea 
compartimentare conf caiet de sarcini  

    

2 Imobilul este nou sau renovat in ultimii 3 ani     

3 
Finisaje si tamplarie de calitate- pereti, 
geamuri, acoperis 

    

4 
podelele antiderapante, antistatice si rezistente 
la trafic intens, usor de curatat si desinfectat 

    

5 instalatiile sanitare de calitate si functionale     

6 
Posibilitate grupuri sanitare F m cu min 3 
posturi 

    

7 
Parcare rezervata exclusiv pentru CRFIR 4SV 
OLTENIA Craiova minim 14 locuri   

    

8 Instalatii de climatizare instalate     

9 
Posibilitatea instalarii retelelor de cablare si 
supraveghere 

    

10 Amplasare la max.2 km fata de centrul orașului     

11 identificare vizuala usoara a locatiei     

12 
Existenta spatiu 3x4m  pentru amenajare 
camera server 

    

13 
Existenta unui spatiu pentru amenajare arhiva 
300mp 

    

14 
acordul compartimentarii conform cerintelor 
AFIR in 60 de zile 

    

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA] 
 
Ofertant,……....……………………….. 
(nume, semnatura autorizata si stampila) 
Autoritate contractanta: 

Daniel Ionut  BARBULESCU  
 

Dumitrela Aura NAICU 
 

Lucia CODITA 
 

Octavian COTETI 
 

Claudiu STAICUS 
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SECTIUNEA IV 

CONTRACT DE INCHIRIERE 

nr. ..................../.......................... 

(MODEL ORIENTATIV) 

Între: 

-AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE, cu sediul în Bucureşti, str. Stirbei 

Vodă nr.43, sector 1, telefon: 031/860.25.55, fax: 021/315.67.79, cod fiscal: 13533790, Cont 

Trezorerie RO85TREZ70120G430900XXXX– Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin 

Daniel-Ionuț CHESNOIU, având funcţia de Director General, în calitate de LOCATAR 

si 

Persoana fizica/ juridica cu sediul in …….., …….. nr. …, bl. ……, sc. …, et. …, ap. …., jud. ……., cont 

RO…… TREZ ……………………………. deschis la Trezoreria ………….., reprezentata prin ......................, 

având funcţia de .....(reprezentant conf. legii)..................., în calitate de LOCATOR, 

s-a încheiat prezentul contract de închiriere in baza ................................ nr. 

............/......................... 

având în vedere art. 1777-1823 din Codul Civil, 
 
Art. 1. Obiectul contractului 
(1) Locatorul închiriază, iar Locatarul ia in chirie un spaţiu situat în ......................, înscris în 
cartea funciară cu numărul cadastral/topo de la ..... până la ......, format din spaţiu de birouri in 
suprafaţa de ................. mp (etajele .........) si spaţiu Anexa in suprafaţa de 
..................................... mp, denumit in continuare “spaţiul închiriat”, identificat conform schiţei 
ataşate ce se constituie Anexa nr. 1 la prezentul contract. 
(2) Destinaţia spaţiului închiriat este pentru desfăşurarea activității curente a Agentiei pentru 
Finantarea Investitiilor Rurale. 
(3) Predarea/primirea spațiului cu toate dotarile aferente se va face pe bază de procese verbale 
încheiate separat, la începutul și sfârșitul perioadei de închiriere. 
(4) Spaţiul închiriat, cu toate dotările aferente, se preia pe baza de proces verbal de predare – 
primire in termen de ........... zile calendaristice de la data semnării de către părţi si 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. 
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(6) Pentru perioada cuprinsă între data semnării contractului și darea 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 la data semnarii contractului de inchiriere 
de catre ultima parte pentru o perioada de maxim 4 ani, dar nu mai tarziu de data de 
30.09.2021, cu posibilitatea renegocierii contractului, a prețului chiriei /mp (în sensul diminuării 
acestuia) , precum și  a suprafeței inchiriate, dupa implinirea unui termen de doi ani de la data 
intrarii in vigoare a contractului.  
 (2) Contractul de închiriere poate fi reînnoit prin act adiţional semnat de ambele părţi. 
(3) Intenţia de reînnoire a contractului de închiriere se va notifica in scris cu cel puţin 90 zile 
înainte de expirarea duratei de închiriere. 
 
Art. 3. Preţul contractului si modalităţi de plata 
 
(1) Prin prezentul contract Locatarul se obligă să plătească Locatorului după data semnării 
procesului verbal de predare-primire, pentru spaţiul închiriat, un pret total lunar în sumă de 
..........................  lei/mp/lună inclusiv TVA. 
(2) Plata se va efectua lunar, în baza facturii fiscale emise, în lei. Pretul total lunar va fi plătit de 
locatar lunar, in termen de 30 de zile de data emiterii facturii. 
 (3) Pe întreaga perioadă a contractului de închiriere preţul total lunar nu va putea fi majorat 
sau indexat. 
(4) Prețul contractului este de .............. lei, la care se adauga TVA(daca este cazul, locatorul face 
in acest sens dovada ca este platitor de TVA si a depus/nu a depus optiune de taxare) in valoare 
de ..... si include: 
 I. Costul lunar al chiriei/mp, in lei inclusiv  TVA  
Serviciile de mentenanta/intretinerea  cuprinzand: 
- mentenanta sistem incalzire/climatizare 
-  revizie lifturi 
- reparatii echipamente/instalatii cladire 
- servicii paza si securitate 
- servicii curatenie spatii comune/cai de acces, cu exceptia cazului in care cladirea este 
inchiriata in totalitate 
- prestarea serviciilor de salubritate (gunoi menajer) 
(5) În afara pretului total lunar, Locatarul va plăti utilităţile, în baza consumurilor reale 
înregistrate, aceste cheltuieli suplimentare făcând obiectul unor contracte separate după cum 
urmează:  apa, energie electrica, încălzire, canalizare, climatizare, gaz natural (dupa caz). 
(6) Locatarul nu va plăti chirie în avans și nicio sumă în afara prețului total  lunar. 
(7) Sursa de finantare a prezentului contract este asigurata din Bugetul de stat. 
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Art. 4. Obligaţiile părţilor 
4.1. Obligaţiile locatorului 
(1) Să asigure Locatarul de folosinţa netulburată si utilă a spaţiului închiriat pe toată durata 
contractului. 
(2) Să declare si să garanteze Locatarului că nimeni nu are nici un drept, de nici un fel, asupra 
spaţiului închiriat si că până în prezent, nu a mai închiriat acest imobil niciunei  persoane fizice 
sau juridice, pentru intervalul de timp prevăzut în prezentul contract, si nu o va face nici în 
viitor, până la încetarea acestui contract. 
(3) Să garanteze Locatarului impotriva viciilor ascunse ale spaţiului închiriat si instalaţiilor 
aferente care nu au putut fi cunoscute de Locatar în momentul încheierii contractului si care fac 
imposibilă folosinţa parţială sau totală a bunului închiriat 
(4) Să garanteze Locatarului, pe toată durata contractului împotriva pierderii totale sau parţiale 
a bunului închiriat. 
(5) Să declare si să garanteze Locatarului că în momentul semnării contractului nu există nici un 
fel de litigiu aflat pe rolul instanţelor de judecată sau arbitrale cu privire la spaţiul ce face 
obiectul prezentului contract, care să pericliteze derularea contractului de închiriere. 
(6) Să predea Locatarului la termenul convenit spaţiul închiriat în stare normală de folosinţă, 
liber (în conformitate cu cerinţele minime stabilite de chiriaş/locatar), potrivit destinaţiei 
prevăzute în contract , autorizat PSI 
(7) Să menţină spaţiul închiriat în stare de a servi la întrebuinţarea 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 şi de drept provenite din fapta proprie 
şi împotriva tulburărilor de drept provenite din fapta terţilor. 
(9) Să asigure accesul, inclusiv cu automobilul, permanent, la imobilul de birouri în care se află 
spaţiul închiriat, pentru personalul Locatarului, pe baza legitimaţiei de serviciu, precum şi a 
colaboratorilor Locatarului, pe bază de tabel nominal, elaborat de către conducerea Locatarului. 
 (10) Să se ocupe de evaluarea de risc  a clădirii la incendiu și să obţină pe cheltuiala proprie 
toate autorizaţiile ISU necesare desfăşurării activităţii locatarului, potrivit legislaţiei aplicabile,  
pe toata perioada activităţii locatarului în spaţiul închiriat . 
Să respecte prevederile specifice din: 
- Legislaţia specifică privind securitatea şi sănătatea în muncă (Legea 319/2006 privind 
securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea 
Guvernului nr. 5/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legislaţia specifică privind apărarea împotriva incendiilor (Legea nr. 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.A.I nr. 163/2007 
pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor); 
- Legislaţia specifică privind protecţia civilă (Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu 
modificările şi completările ulterioare); 
(11) Să asigure următoarele servicii conexe: 
a) asigurarea utilităţilor pentru spaţiile de birouri închiriate şi spaţiile comune; 
b) încălzirea/ climatizarea spaţiilor de birouri închiriate şi a spaţiilor comune; 
c) dotarea cu echipament de protecţie contra incendiilor si întreţinerea acestuia; 
d) funcţionarea reţelelor interioare/ exterioare de apă, canalizare, electricitate şi gaze; 
e) reparaţii şi întreţinerea clădirii (inclusiv a echipamentelor şi instalaţiilor din dotare); 
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f) întreţinerea, îngrijirea și curățenia părților comune, inclusiv a căilor de acces.  
g) salubritate (serviciul ridicare gunoi); 
h) funcționarea lifturilor; 
j) paza și securitatea; 
(12) Să execute pe cheltuiala sa lucrările de întreţinere si reparaţii privind spaţiul si instalaţiile 
aferente, în ziua si la ora stabilită de comun acord cu Locatarul, cu excepţia celor datorate 
folosirii necorespunzătoare a acestora de către Locatar sau de către oaspeţii Locatarului. 
(13) Să efectueze pe cheltuiala sa reparaţiile cauzate de apariţia vreunui caz de forţă majoră. 
(14) Să exonereze pe Locatar de plata chiriei în cazul în care spaţiul închiriat devine imposibil de 
utilizat până la data la care spaţiul închiriat va fi readus la starea de dinaintea producerii 
evenimentului. 
(15) Să permită instalarea de către Locatar a semnelor, logo-urilor, precum si oricăror altor 
mijloace de reclamă în exteriorul si interiorului spaţiului închiriat, în limita spaţiului disponibil. 
(16) Locatorul își asumă responsabilitatea deplină a plății tuturor taxelor și altor sarcini de 
natură fiscală izvorâte din dreptul de proprietate asupra spațiului închiriat, stabilite de lege în 
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) in termenul de 60 de zile sa efectueze toate lucrarile de compartimentare si cablare 
conform caietului de sarcini. Daca la termenul asumat de 60 de zile ofertantul nu poate pune la 
dispozitie spatiul cu toate cerintele caietului de sarcini, prezentul contract devine nul. 
4.2. Obligaţiile Locatarului 
(1) Să întrebuinţeze spaţiul închiriat, ca un bun gospodar, în conformitate cu destinaţia 
rezultată din prezentul contract si cu prevederile legale în vigoare. 
(2) Să efectueze, în termenele stabilite si în condiţiile prevăzute în contract, plăţile pentru 
sumele la care s-a obligat ca urmare a închirierii spaţiului. Plata se va face în contul de 
Trezorerie ............................... 
(3) Să nu execute modificări sau transformări ale structurii de rezistentă a construcţiei, sau ale 
instalaţiilor. Eventuale lucrari de amenajare si/sau instalare de retele care presupun interventii 
asupra imobilului se vor face doar cu acordul expres prealabil al proprietarului. 
(4) Să respecte prevederile legale în vigoare din domeniile PSI, igienico-sanitar si protecţia 
muncii. 
(5) Să menţină spaţiul închiriat în condiţii corespunzătoare de folosinţă si să predea Locatorului 
spaţiul în stare bună de folosinţă. 
(6) Să folosească spaţiul închiriat conform destinaţiei care rezultă din contract, respectiv spaţiu 
de birouri. 
(7) Sa elibereze si sa predea Locatorului spaţiul închiriat in termen de ………. de la data încetării 
prezentului contract. 
 
Art. 5. Asigurări 
(1) Locatorul este obligat sa asigure spaţiul închiriat împotriva incendiilor, pagubelor provocate 
de inundaţii, cutremurelor şi a altor riscuri diverse. 
 (2) Locatarul va trebui să-şi asume propria Răspundere Civilă faţă de terţi, inclusiv potenţialii 
cumpărători, pentru incidente produse in incinta spaţiului închiriat care au ca urmare avarierea. 
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Art. 6. Răspunderea contractuală 
(1) In cazul neachitării de către Locatar a facturilor în termenul prevăzut la art. 3 alin. (2), acesta 
are obligaţia de a plăti ca penalitate o sumă echivalentă cu 0,01% din plata neefectuată pentru 
fiecare zi de întârziere. 
(2) În condiţiile nerespectării de către Locator a obligaţiilor prevăzute la art. 4.1., Locatarul va 
putea să plătească chiria diminuată cu un procent de 1% din valoarea facturii lunii următoare, 
pentru fiecare zi calendaristică de neîndeplinire a obligaţiilor asumate prin contract. 
(3) Contractul angajează răspunderea solidară a Locatorului şi a succesorilor săi pe de o parte, 
iar pe de altă parte a Locatarului şi a succesorilor acestuia. 
 (4) Locatarul este exonerat de orice dobanda ori penalitate în situația în care sursa de finanțare 
pentru chiria și costurile adiacente prevăzute în acest contract este 
indisponibilizată/suspendată de Comisia Europeană. 
 
Art. 7. Încetarea contractului 
(1) Contractul de închiriere încetează: 
a) la expirarea duratei de închiriere; 
b) prin acordul scris al ambelor părţi; 
c) în caz de forţă majoră conform art. 9 alin. (3). 
d) prin denunţare unilaterală la iniţiativa Locatarului cu un preaviz/notificare prealabilă de 120 
de zile, în următoarele situaţii, fără plata suplimentară de dobânzi/penalități/daune interese: 
- în caz de reorganizare/desfiinţare a Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
- în caz de atribuire a unui spațiu drept sediu, printr-un act normativ; 
- în caz de retragere/suspendare/incetare a finantarii prezentului contract 
- în situația unei hotărâri judecătorești definitive în care se dispun obligații în sarcina AFIR care 
să afecteze executarea prezentului contract. 
e) prin dispariția imobilului care face obiectul contractului. 
f) prin rezilierea de către o parte, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 
necorespunzător a obligaţiilor asumate de către cealaltă parte prin contract, cu o notificare 
prealabilă de 120 zile a părţii în culpă. 
g) in caz de desfințare a titlului Locatorului conform art. 1819 din Codul Civil. 
(2) Contractul de închiriere încetează prin reziliere, cu plata de daune-interese, la iniţiativa 
Locatarului când: 
a) Locatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate la art. 4.1 din prezentul contract prin 
prezentul contract sau şi le îndeplineşte în mod necorespunzător; 
b) Locatorul se află în procedura de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, 
închidere operaţională, lichidare; 
c) Locatorul este afectat de transformări de ordin organizaţional, prin care sunt modificate 
statutul juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu excepţia cazurilor în care astfel 
de modificări sunt acceptate printr-un act adiţional la prezentul contract și nu produc 
consecințe negative asupra bunului curs al închirierii; 
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d) Pieirea sau avarierea spaţiului închiriat de aşa maniera încât acesta nu mai poate fi 
întrebuinţat conform destinaţiei și se produc disfuncții în activitatea Agenției. 
(3) Locatorul nu are dreptul de a pretinde, în aceste situaţii, nicio altă sumă în afara celor 
datorate de Locatar pentru serviciile deja prestate şi acceptate de Locatar ca fiind în 
conformitate cu prevederile contractului. 
(4) In situaţia de la art. 7, alin. 2, lit. a) Locatarul va fi îndreptăţit sa ceara de la Locator daune 
interese, în cuantum de 0,01% din suma datorată, pentru fiecare zi rămasă de la data rezilierii 
contractului până la data expirării contractului. 
(5) Contractul de închiriere încetează prin reziliere, cu plata de daune-interese, la iniţiativa 
Locatorului când Locatarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract sau şi 
le îndeplineşte în mod necorespunzător, cu un preaviz/notificare prealabilă de 120 zile. 
(6) Locatorul nu are dreptul de a pretinde, în aceste situaţii, nicio altă sumă în afara celor 
datorate de Locatar pentru serviciile deja prestate si acceptate ca fiind in conformitate cu 
prevederile contractului. 
(7) In situaţia de mai sus, sumele datorate de către Locatar cu titlul de daune-interese nu vor 
putea depăşi preţul contractului. 
 
Art. 8. Cesiunea 
Cesionarea contractului sau a unor părţi din acesta este interzisă. 
 
Art. 9. Forţa majoră 
(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a 
obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
 (2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data intervenţiei evenimentului, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi 
data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată 
să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz. 
(3) Dacă forţa majoră persistă pe o perioadă de peste 90 de zile, părţile pot solicita încetarea de 
drept a contractului, fără nici o altă formalitate şi fără să poată pretinde daune-interese pentru 
neîndeplinirea obligaţiei contractuale datorată forţei majore pe perioada afectată. 
 
Art. 10. Comunicări 
(1) Toate comunicările, notificările şi informările aferente derulării prezentului contract, vor fi 
considerate valabil întocmite daca au fost făcute în scris si expediate la adresele părţilor 
contractante. 
(2) Expedierea notificărilor se va face personal sau sub semnătura, prin fax, prin scrisoare 
recomandata sau prin e-mail în format PDF, sub condiţia confirmării de primire. 
 
Art. 11. Legea aplicabilă 
Prezentul contract de închiriere se supune legislaţiei româneşti. 
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Art. 12. Soluţionarea litigiilor 
(1) Părţile convin ca toate neînţelegerile 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. 
(2) Dacă după acest termen, locatarul şi locatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o 
divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 
instanţele judecătoreşti competente material. 
 
Art. 13. Dispoziţii finale 
(1) Părţile contractante au dreptul, pe perioada derulării contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor acestuia, prin act adiţional. 
(2) Părţile se angajează să păstreze confidenţialitatea asupra prevederilor prezentului contract, 
în condiţiile legii. 
(3) Locatarul va putea efectua în spațiul închiriat lucrări de amenajare și modernizare numai cu 
consimțământul scris al Locatorului. Orice amenajări, îmbunătăţiri şi instalaţii suplimentare față 
de amenajările/compartimentările inițiale, efectuate de Locatar în spaţiul 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. 
(5) În cazul în care vreo prevedere a prezentului contract este considerată invalidă sau nelegală, 
sau nu poate fi executată în conformitate cu orice reglementare legală sau de ordine publică, 
toate celelalte prevederi ale prezentului contract vor rămâne totuşi în deplină vigoare si efect. 
În momentul stabilirii faptului că una din prevederi este invalidă, ilegală 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 si executorie si 
să reflecte cât mai fidel posibil intenția Părților, într-un mod reciproc acceptabil. 
 
Prezentul contract cuprinde urmatoarele anexe: 

- Caietul de sarcini 
- Propunerea tehnica 
- Propunerea financiara 

 
Prezentul contract s-a încheiat astăzi, .............................., în 3 (trei) exemplare, unul la Locator 
şi două la Locatar. 
 
 
Locatar,                                                                                                                                Locator, 
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Anexa 1 

La contractul de închiriere dintre ..................... 

şi ________________________________________ 

 

PROCES VERBAL de PREDARE-PRIMIRE 

 

Ca urmare a Deciziei 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 AFIR, conform contractului de închiriere nr. 

........., Comisia a efectuat inventarul (Anexa 1) atașată prezentului Proces verbal de predre-

primire.  

În urma analizei efectuate la fața locului, Comisia a constatat următoarele: 

1. Starea exterioară a clădirii (pereţi, geamuri, acoperiş) 

______________________________________________________________________________ 

_ 

_____________________________________________________________________________. 

2. Starea interioară a clădirii (pereţi, tavane, uşi) 

______________________________________________________________________________ 

_ 

______________________________________________________________________________ 

3. Starea instalaţiilor electrice 

______________________________________________________________________________ 

_ 
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______________________________________________________________________________ 

4. Starea instalaţiilor de climatizare 

____________________________________________________________________________ 

5. Starea mobilierului și a altor dotări 

____________________________________________________________________________ 

6. Alte constatari 

______________________________________________________________________________ 

Dacă exista lipsuri atunci Locatorul va remedia inconvenientele apărute în maxim ………. 

săptămâni. 

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. 

Încheiat astăzi __________________ , în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Membrii Comisiei de predare-primire:                                                          LOCATOR: 
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Anexa 1 

La contractul de închiriere dintre ..................... 

şi ________________________________________ 

 

PROCES VERBAL de PREDARE-PRIMIRE 

 

Ca urmare a Deciziei 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 CRFIR 4SV OLTENIA Craiova, conform 

contractului de închiriere nr. ........., Comisia a efectuat inventarul (Anexa 1) atașată prezentului 

Proces verbal de predre-primire.  

În urma analizei efectuate la fața locului, Comisia a constatat următoarele: 

1. Starea exterioară a clădirii (pereţi, geamuri, acoperiş) 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

2. Starea interioară a clădirii (pereţi, tavane, uşi) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Starea instalaţiilor electrice 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Starea instalaţiilor de climatizare 

____________________________________________________________________________ 
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5. Starea mobilierului și a altor dotări 

____________________________________________________________________________ 

6. Alte constatari 

______________________________________________________________________________ 

Dacă exista lipsuri atunci Locatorul va remedia inconvenientele apărute în maxim ………. 

săptămâni. 

Locatorul va pune la dispoziția Locatarului o copie după avizul ISU, precum și planurile de 

instalaţii electrice, termice şi sanitare. 

După expirarea termenului menționat mai sus, Comisia de predare-primire va constata 

remedierea inconvenientelor și va întocmi Procesul verbal de predare-primire final. 

Încheiat astăzi __________________ , în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Membrii Comisiei de predare-primire:                                                          LOCATOR: 


