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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru instituirea unor mãsuri
privind importul autovehiculelor
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. 1. Ñ (1) Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe
de urgenþã îºi înceteazã aplicabilitatea prevederile cuprinse în actele normative prevãzute în anexã, referitoare la scutirea de la plata taxelor vamale
acordatã la importul de autovehicule efectuat de persoane juridice române ºi
de persoane fizice române.
(2) În sensul prezentei ordonanþe de urgenþã, prin autovehicule se
înþelege bunurile prevãzute la urmãtoarele poziþii tarifare din Tariful vamal de
import al României:
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a) poziþia tarifarã 87.02 Ñ autovehicule pentru transportul de minimum
10 persoane, inclusiv ºoferul;
b) poziþia tarifarã 87.03 Ñ autoturisme ºi alte autovehicule, în principal
concepute pentru transportul persoanelor (altele decât cele de la poziþia
nr. 87.02), inclusiv maºinile de tipul ”breakÒ ºi maºinile de curse;
c) poziþia tarifarã 87.04 Ñ autovehicule pentru transportul mãrfurilor;
d) poziþia tarifarã 87.11 Ñ motocicletele (inclusiv mopede), cu sau fãrã
ataº (cu excepþia bicicletelor cu motor, bicicletelor cu motor auxiliar ºi a
ataºelor.
Art. 2. Ñ Nu intrã sub incidenþa prevederilor prezentei ordonanþe de
urgenþã bunurile de natura celor prevãzute la art. 1, care fac obiectul acordurilor comerciale de liber schimb încheiate de România.
Art. 3. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. 4. Ñ Dispoziþiile prezentei ordonanþe de urgenþã se aplicã pânã la
data de 31 decembrie 2002 inclusiv.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 29 august 2002.
Nr. 99.

ANEXÃ
PREVEDERI

cuprinse în acte normative, referitoare la scutirea de la plata
taxelor vamale acordatã la importul de autovehicule
efectuat de persoane juridice ºi persoane fizice române,
care îºi înceteazã aplicabilitatea
1. Art. 71 alin. (7) din Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind
taxa pe valoarea adãugatã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 598/2002,
în ceea ce priveºte regimul fiscal în vigoare pânã la data de 31 decembrie
2002 inclusiv, respectiv scutirea de la plata taxelor vamale ºi a taxei pe
valoarea adãugatã pentru mijloacele de transport, prevãzutã la art. 6 alin. (1)
lit. a) prima liniuþã din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatã, aprobatã ºi modificatã prin
Legea nr. 20/1998.
2. Art. 19 alin. 1 lit. d) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
102/1999 privind protecþia specialã ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu
handicap, aprobatã prin Legea nr. 519/2002.
3. Art. 10 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilormartiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora, rãniþilor, precum ºi
luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
4. Pct. 9 din anexa nr. 6 la Regulamentul de aplicare a Codului vamal
al României, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.114/2001.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 96/2002
privind acordarea de produse lactate ºi de panificaþie pentru elevii din clasele IÑIV
din învãþãmântul de stat
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 1 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate ºi de panificaþie pentru elevii din clasele IÑIV din
învãþãmântul de stat,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul de aplicare a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 96/2002 privind
acordarea de produse lactate ºi de panificaþie pentru elevii
din clasele IÑIV din învãþãmântul de stat, prevãzut în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, Ministerul
Administraþiei Publice, Ministerul Finanþelor Publice,

Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, Ministerul
Sãnãtãþii ºi Familiei ºi Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia
Consumatorilor, împreunã cu consiliile judeþene, consiliile
locale, consiliile sectoarelor municipiului Bucureºti ºi prefecturile, vor lua toate mãsurile pentru aducerea la îndeplinire
a prevederilor prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul educaþiei ºi cercetãrii,
Ecaterina Andronescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Daniela Bartoº
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
Dan Nica
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 29 august 2002.
Nr. 932.
ANEXÃ

REGULAMENT
de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate ºi de panificaþie
pentru elevii din clasele IÑIV din învãþãmântul de stat
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Regulamentul de aplicare a Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate ºi de panificaþie pentru elevii din clasele IÑIV
din învãþãmântul de stat, denumit în continuare regulament,
asigurã cadrul organizatoric ºi metodologia pentru organizarea ºi desfãºurarea procedurilor pentru atribuirea contractului de achiziþie publicã pentru încredinþarea serviciului de
aprovizionare ºi distribuþie a laptelui ºi produselor de panificaþie pentru elevii din clasele IÑIV.
(2) Normele se adreseazã aitoritãþilor contractante, respectiv consiliilor judeþene ale sectoarelor municipiului
Bucureºti, ofertanþilor ºi specialiºtilor desemnaþi în comisiile
de evaluare constituite pentru atribuirea contractelor de
achiziþie publicã.

Art. 2. Regulamentul cuprinde modele pentru:
Ñ anunþul de participare la licitaþia pentru atribuirea serviciilor de aprovizionare ºi distribuþie a produselor lactate ºi de
panificaþie pentru elevi, în conformitate cu prevederile
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 96/2002 (anexa nr. 1);
Ñ caietul de sarcini pentru atribuirea serviciilor de aprovizionare ºi distribuþie a produselor lactate ºi de panificaþie
pentru elevi, în conformitate cu Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 96/2002 (anexa nr. 2);
Ñ instrucþiunile pentru afertanþi privind atribuirea serviciilor de aprovizionare ºi distribuþie a produselor lactate ºi de
panificaþie pentru elevi, în conformitate cu Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 96/2002 (anexa nr. 3);
Ñ contractul-cadrul privind aprovizionarea ºi distribuþia
produselor lactate ºi de panificaþie pentru elevi, în conformitate cu Ordonanþa de urgenþã a GUvernului nr. 96/2002
(anexa nr. 4).
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CAPITOLUL II
Estimarea contractului de servicii

Art. 2. Ñ (1) Autoritatea contractantã are obligaþia de a
estima valoarea contractului de servicii în concordanþã cu
preþurile practicate în mod curent pe piaþã, având în vedere
inclusiv cotaþiile de la bursele de mãrfuri.
(2) Autoritatea contractantã va avea în vedere valoarea
totalã a serviciilor prevãzute, determinatã în conformitate cu
programele de învãþãmânt stabilite pentru claseke IÑIV în
anul ºcolar 2002/2003 de Ministerul Educaþie ºi Cecetãrii.
CAPITOLUL III
Procedura de atribuire a contractului de servicii
Art. 3. Ñ (1) Procedura de atribuire a contractului privind serviciul de aprovizionare ºi distribuþie a laptelui ºi
produselor de panificaþie pentru elevi este licitaþia restrânsã,
în înþelesul definiþiei prevãzute la art. 9 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziþiile publice.
(2) În scopul asigurãrii deplinei transparenþe, pentru ofertanþii calificaþi în etapa de preselecþie se va aplica procedura de licitaþie electronicã, conform Ordonanþei Guvernului
nr. 20/2002 privind achiziþiile publice prin licitaþii electronice.
CAPITOLUL IV
Transparenþã ºi publicitate
Art. 4. Ñ Autoritatea contractantã are obligaþia de a
transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a Ñ Achiziþii publice, anunþul de participare
ºi atribuire a serviciului de aprovizionare ºi distribuþie a
laptelului ºi produselor de panificaþie pentru elevii din clasele IÑIV.

CAPITOLUL V
Desfãºurarea licitaþiei
Art. 5. Ñ Fazele de atribuire a contractului de servicii
prin licitaþie electronicã sunt în conformitate cu Ordonanþa
Guvernului nr. 20/2002 ºi se desfãºoarã calendaristic astfel:
a) publicarea anunþului de participare;
b) înscrierea solicitanþilor;
c) preselecþia solicitanþilor;
d) comunicarea documentaþiei de elaborare ºi prezentare
a ofertei;
e) evaluarea ofertelor;
f) comunicarea rezultatului evaluãrii;
g) încheierea contractului;
h) publicarea anunþului de atribuire a contractului de servicii.
CAPITOLUL VI
Documentaþia de elaborare ºi prezentare a ofertelor
Art. 6. Ñ Documentele pe baza cãrora urmeazã sã se
desfãºoare procedura de încredinþare a serviciilor de aprovizionare ºi distribuþie a laptelului ºi produselor de panificaþie pentru elevii din clasele IÑIV din învãþãmântul de
stat vor trebui sã cuprindã datele specificate în anexele la
prezentul regulament:
a) anunþul de participare Ñ anexa nr. 1;
b) instrucþiunile pentru ofertanþi Ñ anexa nr. 2;
c) caietul de sarcini Ñ anexa nr. 3.
Aceste documente vor însoþi oferta societãþii comerciale
pentru obþinerea contractului de execuþie a serviciului.
CAPITOLUL VII
Dispoziþii finale
Art. 7. Ñ Prevederile prezentului regulament se aplicã
numai pentru punerea în aplicare a Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 96/2002.
Art. 9. Ñ Anexele nr. 1Ñ4 fac parte integrantã din prezentul regulament.
ANEXA Nr. 1
la regulament

ANUNÞ DE PARTICIPARE LA LICITAÞIA

pentru atribuirea serviciilor de aprovizionare ºi distribuþie a produselor lactate ºi de panificaþie pentru elevi,
în conformitate cu Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 96/2002
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numerele de telefon
ºi fax ale autoritãþii contractante
2. Tipul de servicii pentru care se solicitã oferta:
Ñ aprovizionarea ºi distribuþia zilnicã, bisãptãmânalã sau
sãptãmânalã a produselor de panificaþie ºi lactate, conform
prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 96/2002 ºi Ordonanþei Guvernului nr. 20/2002.
Atribuirea serviciului se face în conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 20/2002, prin procedura de
licitaþie electronicã cu preselecþie.
3. Caracteristicile principale ale serviciilor
Conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 96/2002, se acordã zilnic pentru fiecare elev din clasele
IÑIV 200 g produse lactate sau echivalent de produse lactate ºi 80 g produse de panificaþie. Serviciul cuprinde aprovizionarea, ambalarea produselor pentru fiecare elev,
transportul la fiecare ºcoalã din judeþ ºi pãstrarea în vederea distribuirii.

Serviciile solicitate au codul de clasificare CPSA 8532.16.
4. Durata serviciului este corespunzãtoare programului
calendaristic stabilit de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
pentru clasele IÑIV în anul ºcolar 2002/2003.
5. Documentaþia de prezentare ºi elaborare a ofertei
poate fi procuratã de la sediul contractantului ................,
telefon .............................., contra sumei de 100.000 lei,
plãtibilã la ridicarea documentaþiei sau prin virament în contul nr. ................... .
6. Condiþii minime de eligibilitate. Ofertantul va prezenta
documente din care sã rezulte cã dispune de capacitatea
tehnicã ºi financiarã, de echipamentul ºi dotãrile necesare,
de personal cu calificare corespunzãtoare ºi de capacitatea
managerialã, care îi permit sã îndeplineascã obligaþiile
rezultate în urma contractãrii serviciului, ºi cã are o
vechime în activitãþi similare de minimum un an.
7. Data limitã pentru depunerea ofertelor se va stabili
de cãtre contractant, cu încadrarea în termenul prevãzut de
lege.
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8. Pentru participarea la licitaþie ofertanþii vor depune o
garanþie de participare în valoare de 1% din valoarea contractului, al cãrei termen de valabilitate este data de încheiere a contractului de servicii.
9. Deschiderea ofertelor pentru preselecþie se va face
de cãtre comisia de evaluare a ofertelor ºi va avea loc în
data de 26 august 2002 la ora 11,00, la sediul contractantului, în prezenþa delegaþilor societãþilor comerciale ofertante
care doresc sã participe la deschiderea ofertelor.
10. Licitaþia în procedurã electronicã se va aplica pentru
ofertanþii selecþionaþi în urma preselecþiei ºi va avea loc în

data de 5 septembrie 2002. Licitaþia se va încheia la
ora 16,00, iar rezultatul acesteia va fi comunicat prin
mesaje electronice emise automat de sistem organizatorilor
ºi participanþilor.
11. Criteriul de bazã care va fi utilizat pentru încredinþarea
contractului de servicii va fi criteriul economic Ñ preþul cel
mai mic Ñ, în condiþiile în care cerinþele minime din caietul
de sarcini sunt îndeplinite.
12. Ofertele alternative sunt permise, fiecare alternativã
fiind apreciatã ca ofertã separatã, independentã.
ANEXA Nr. 2
la regulament

CAIET DE SARCINI

privind atribuirea serviciilor de aprovizionare ºi distribuþie a produselor lactate ºi de panificaþie pentru elevi,
în conformitate cu Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 96/2002
1. Specificaþii tehnice
1.1. Caracteristicile activitãþii
Aprovizionarea ºi distribuþia zilnicã, bisãptãmânalã sau
sãptãmânalã la ºcolile de elevi cu clasele IÑIV a produselor de panificaþie ºi lactate, conform prevederilor Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 96/2002 ºi Ordonanþei
Guvernului nr. 20/2002
1.2. Servicii solicitate
Serviciile solicitate în conformitate cu prevederile
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 96/2002 sunt:
Ñ aprovizionarea cu produse lactate (lapte pasteurizat,
lapte bãtut, iaurt simplu integral) în ambalaje de 200g/unitate ºi transport la destinatar (ºcoalã);
Ñ aprovizionarea cu produse de panificaþie (cornuri,
batoane, biscuiþi) în greutate de 80g/unitate ºi transport la
destinatar (ºcoalã).
1.3. Cantitãþi cerute
Cantitãþile totale zilnice, bisãptãmânale sau sãptãmânale
sunt stabilite de fiecare consiliu judeþean, cu nominalizarea
localitãþilor, ºcolilor ºi numãrului de elevi care urmeazã sã
beneficieze de prevederile Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 96/2002, ºi se anexeazã la prezentul caiet
de sarcini.
2. Niveluri de performanþã pentru produsele de panificaþie ºi lactate
2.1. Calitatea produselor
Pentru menþinerea stãrii de sãnãtate ºi nutriþie a copiilor
laptele de consum care se va administra trebuie sã aibã
minimum 3,2% proteine ºi minimum 1,8% grãsime. Se va
folosi numai lapte pasteurizat, pãstrat pânã la servire la
temperatura maximã de 8¼C, sau lapte UHT.
Calitatea produselor lactate ºi de panificaþie va respecta
parametrii microbiologici de calitate prevãzuþi în cap. III
”Norme microbiologiceÒ art. 70 pct. 3, 4, 5, 7, 68, 69, 72 ºi
73 din Normele igienico-sanitare pentru alimente, aprobate
prin Ordinul ministrului sãnãtãþii nr. 975/1998. De asemenea, vor fi respectate condiþiile prevãzute de Ordinul ministrului agriculturii ºi alimentaþiei ºi al ministrului sãnãtãþii
nr. 327/166/2000, precum ºi condiþiile minime de calitate, ºi
anume:
Ñ lapte de consum STAS 143Ñ84;
Ñ lapte bãtut S.P. 504Ñ2000;
Ñ lapte praf STAS 5559Ñ83;
Ñ iaurt SR 3665Ñ1999;
Ñ cornuri ºi batoane S.P. 1489Ñ97;
Ñ biscuiþi SR 1227Ñ93.

Pentru grupele speciale de consumatori Ñ copii cu diabet, intoleranþã la lactozã etc. Ñ se va asigura regimul alimentar prescris de medicul specialist. Tipul de hranã de
regim ºi cantitatea necesarã se prevãd în anexa la contractul de servicii, fiind specificate pentru fiecare ºcoalã ºi
elev.
2.2. Siguranþã ºi perisabilitate
2.2.1. Data limitã de consum care va fi stabilitã de producãtor va fi de:
Ñ 24 de ore pentru lapte dulce;
Ñ 5 zile pentru lapte bãtut ºi iaurt;
Ñ 48 de ore pentru produse de panificaþie.
2.2.2. Pentru zonele în care se face distribuþie
sãptãmânalã se vor putea distribui produse lactate rezistente o perioadã de 5 zile (brânzeturi echivalente, iaurt,
lapte praf) ºi produse de panificaþie de tip biscuiþi uscaþi,
napolitane etc.
2.3. Mijloace necesare pentru transport ºi distribuþie,
precum ºi spaþii de depozitare
Pentru transport ºi distribuþie se vor utiliza autovehicule
speciale termoizolante ºi dotate cu instalaþii frigorifice pe
timpul perioadei de varã, conform cap. IV din Normele de
igienã pentru producþia, prelucrarea, depozitarea, pãstrarea,
transportul ºi desfacerea alimentelor, aprobate prin Ordinul
ministrului sãnãtãþii nr. 976/1998.
Pentru depozitare în ºcoli se vor folosi spaþii special
amenajate pentru pãstrarea produselor în condiþii de igienã.
3. Metode de testare ºi control privind execuþia ºi calitatea serviciului
Metodele de testare sau de control vor fi conform standardelor de metode de control folosite de laboratoarele
direcþiilor de sãnãtate publicã judeþene ºi a municipiului
Bucureºti ºi vor fi efectuate numai în reþeaua sanitarã sau
sanitar-veterinarã.
4. Modul de distribuþie în ºcoli
Distribuþia se va face zilnic, bisãptãmânal sau
sãptãmânal, conform unei scheme-cadru ºi unui orar
întocmit la nivel judeþean, care va conþine:
¥ zone cu distribuþie zilnicã;
¥ zone cu distribuþie bisãptãmânalã (localitãþi aflate la
distanþa de maximum 50 km de sediul distribuitorului);
¥ zone cu distribuþie sãptãmânalã (localitãþi aflate la o
distanþã mai mare de 50 km de sediul distribuitorului).
Distribuþia alimentelor se va face numai de cãtre persoane având cunoºtinþe de igiena alimentelor sau instruite
în acest sens ºi având carnetul de sãnãtate avizat.
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5. Ambalare, etichetare, marcare
În conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului
nr. 784/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind etichetarea produselor alimentare, modificatã ºi completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 953/1999, produsele
alimentare preambalate trebuie sã aibã inscripþionate pe
ambalaj urmãtoarele elemente obligatorii:
1. denumirea produsului (lapte de consum, lapte bãtut,
corn etc.);
2. lista ingredientelor (valabilã numai în cazul cornurilor Ñ
în funcþie de reþeta de fabricaþie);
3. cantitatea netã;
4. data de consum sub forma: ”expirã la data deÉÒ, cu
înscrierea necodificatã a zilei, lunii, anului;
5. condiþii de depozitare;

6. denumirea ºi adresa producãtorului sau ale distribuitorului;
7. menþiune privind lotul (în cazul în care data limitã de
consum se înscrie sub forma zi, lunã, an, nu este necesarã înscrierea lotului);
8. menþiuni suplimentare de etichetare, respectiv în
cazul produselor lactate: lapte de consum Ñ produs pasteurizat, iar la toate produsele menþionate, conþinutul de
grãsime exprimat în %;
9. având în vedere destinaþia acestor produse, este
necesarã inscripþionarea unor elemente de avertizare,
astfel: ”PRODUS DISTRIBUIT GRATUIT CONFOM
ORDONANÞEI DE URGENÞÃ A GUVERNULUI
NR. 96/2002. ESTE INTERZISÃ COMERCIALIZAREA!Ò.
ANEXA Nr. 3
la regulament

INSTRUCÞIUNI PENTRU OFERTANÞI

privind atribuirea serviciilor de aprovizionare ºi distribuþie a produselor lactate ºi de panificaþie pentru elevi,
în conformitate cu Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 96/2002
Conþinutul documentaþiei pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei
1. Informaþii generale privind autoritatea contractantã:
Ñ denumirea unitãþii contractante;
Ñ adresa, numerele de telefon ºi fax;
Ñ numãrul de înregistrare la registrul comerþului, codul
fiscal, contul bancar.
2. Cerinþele minime de calificare solicitate ºi documentele care trebuie depuse de ofertant pentru îndeplinirea
cerinþelor respective:
Ñ documente din care sã rezulte calitatea de agent
economic autorizat (licenþã de fabricare, laborator de
analize acreditat sau autorizat) ºi înregistrat la registrul
comerþului;
Ñ certificat eliberat de direcþia de sãnãtate publicã
judeþeanã, din care sã rezulte cã ofertantul îndeplineºte
condiþiile impuse de legislaþia româneascã cu privire la producerea ºi transportul produselor lactate ºi de panificaþie;
Ñ documente bancare din care sã rezulte bonitatea
ofertantului;
Ñ declaraþie pe propria rãspundere cã ofertantul nu se
gãseºte în nici una dintre urmãtoarele situaþii:
¥ este în stare de faliment sau lichidare, afacerile îi sunt
administrate de un judecãtor-sindic sau activitãþile sale

comerciale sunt suspendate ori este într-o situaþie similarã
celor enumerate;
¥ face obiectul unei proceduri legale pentru declararea
sa în una dintre situaþiile enumerate în paragraful anterior;
¥ nu ºi-a îndeplinit obligaþiile de platã exigibile ale impozitelor ºi taxelor cãtre stat, precum ºi ale contribuþiei pentru
asigurãrile sociale de stat;
¥ furnizeazã informaþii false în documentele prezentate;
¥ nu ºi-a îndeplinit obligaþiile asumate într-un alt contract
de achiziþie publicã.
3. Pentru participarea la licitaþie se va depune o
garanþie în valoare de .......... (1% din valoarea serviciului).
Garanþia se va depune în contul contractantului nr. ..........,
deschis la Banca .......... .
4. La încheierea contractului câºtigãtorul va depune la
banca pe care o agreeazã o sumã egalã cu 10% din
valoarea contractului, reprezentând garanþia de bunã
execuþie. Dupã încetarea contractului suma depusã
împreunã cu dobânzile aferente se restituie executantului
pe baza unui proces-verbal care atestã buna execuþie ºi
stingerea oricãror obligaþii ale executantului.
5. Instrucþiuni privind datele limitã care trebuie respectate:
Ñ termenul de depunere a documentaþiei de ofertare se
va stabili de cãtre contractant.
ANEXA Nr. 4
la regulament

CONTRACT-CADRU

privind aprovizionarea ºi distribuþia produselor lactate ºi de panificaþie pentru elevi,
în conformitate cu Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 96/2002
CAPITOLUL I
Pãrþile contractante
Între ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...................................................,
(autoritatea contractantã)

cu sediul în ÉÉÉÉÉ, telefon/fax ÉÉÉÉÉ, numãr de
înmatriculare ÉÉ.......ÉÉÉ, cod fiscal ÉÉÉÉÉ, cont
nr. ÉÉÉÉÉ, deschis la trezoreria ÉÉÉ..........ÉÉ,
reprezentatã prin ÉÉ.....ÉÉ, având funcþia de ÉÉÉÉÉ,

în calitate de beneficiar, ºi
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...............................................,
(prestatorul de servicii publice)

cu sediul în ÉÉÉÉÉ, telefon/fax ÉÉÉÉÉ, numãr de
înmatriculare ÉÉÉ.........ÉÉ, cod fiscal ÉÉÉÉÉ, cont
nr. ÉÉÉÉÉ, deschis la ÉÉÉ..........ÉÉ, reprezentat
prin ÉÉÉÉÉ, având funcþia de ÉÉÉÉÉ, în calitate de
prestator de servicii publice,
s-a încheiat prezentul contract.
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CAPITOLUL II
Obiectul contractului
Obiectul prezentului contract îl constituie executarea serviciilor publice pentru acordarea produselor lactate ºi de
panificaþie pentru elevii din clasele IÑIV din învãþãmântul
de stat, constând în:
Ñ aprovizionarea produselor lactate ºi de panificaþie;
Ñ transportul alimentelor la ºcolile la care urmeazã sã
fie distribuite elevilor din clasele IÑIV;
Ñ depozitarea produselor în vederea adaptãrii programului de distribuire la programul ºcolilor;
Ñ distribuþia produselor lactate ºi de panificaþie la elevi.
Toate serviciile prevãzute în prezentul contract sunt în
conformitate cu caietul de sarcini întocmit de autoritatea
localã conform programului ºcolar, strategiei autoritãþii
locale privind acordarea de produse lactate ºi de panificaþie
pentru elevii din clasele IÑIV, cerinþelor referitoare la siguranþã, igienã ºi sãnãtate.
Caietul de sarcini în care se precizeazã cantitãþile necesare de hranã ce urmeazã sã fie asigurate la fiecare
ºcoalã din judeþ, graficul de distribuþie a produselor conform programei ºcolare, precum ºi modul de pãstrare ºi
distribuþie face parte integrantã din prezentul contract.
CAPITOLUL III
Durata contractului
Durata prezentului contract este în conformitate cu programul de învãþãmânt stabilit de Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii pentru clasele IÑIV.
Durata prezentului contract înceteazã o datã cu terminarea anului ºcolar 2002/2003.
CAPITOLUL IV
Valoarea lucrãrilor
Valoarea lucrãrilor corespunde tarifelor negociate de
operator cu beneficiarul, tarife aprobate de Oficiul
Concurenþei ºi de autoritatea contractantã, ºi este de
ÉÉÉÉÉ lei.
Valoarea de decontare lunarã a serviciului este de
ÉÉÉÉÉ lei/lunã.
Plata lucrãrilor se face la data de 5 a lunii urmãtoare
executãrii serviciului pe baza facturii emise de prestator,
execuþia serviciului în conformitate cu graficul de timp ºi cu
cantitãþile de hranã distribuitã fiind confirmatã prin procesverbal de constatare încheiat între autoritatea contractantã
ºi prestator.

7

3. Conducerea ºcolii se obligã sã amenajeze spaþiile
necesare de depozitare conform cerinþelor de igienã, corespunzãtor calitãþii produselor ce urmeazã sã fie depozitate.
B. Obligaþiile prestatorului
1. Prestatorul se obligã sã execute integral operaþiunile
stabilite în caietul de sarcini, conform graficelor de distribuire a produselor în timp.
2. Prestatorul se obligã sã îºi asigure în cel mai scurt
timp dotarea tehnicã ºi cu utilaje frigorifice, la care s-a
angajat prin ofertã, ºi sã dispunã de personalul aferent
prestaþiei.
3. Prestatorul va asigura materialele necesare pentru
prestarea serviciului (tãvi, ambalaje individuale ºi alte tipuri
de materiale necesare prestãrii serviciului).
4. Prestatorul are obligaþia de a transporta alimentele în
condiþii de siguranþã, ambalajele fiind prezentate intacte la
locul de distribuþie.
5. În cazul apariþiei unor cauze de forþã majorã care
determinã întârzieri în execuþia serviciului sau chiar întreruperea temporarã a acestuia, prestatorul va anunþa de
îndatã autoritatea contractantã ºi va contribui la minimizarea
efectelor negative apãrute.
CAPITOLUL VI
Controlul executãrii serviciului
Autoritatea contractantã poate efectua controlul executãrii serviciului în tot timpul prestaþiei, întocmind note de
constatare pe care le transmite prestatorului. Aceste note
vor fi luate în considerare la întocmirea proceselor-verbale
lunare de constatare a îndeplinirii sarcinilor contractuale.
CAPITOLUL VII
Garanþii
Pentru execuþia serviciului prestatorul constituie o
garanþie egalã cu 10% din valoarea contractului. Sumele
constituite drept garanþie se depun la banca agreatã de
prestator într-un cont special, dobânzile aferente revenind
prestatorului. La încetarea prezentului contract, dupã reglarea plãþilor ºi a penalitãþilor, garanþia ºi dobânzile aferente
se restituie prestatorului.
CAPITOLUL VIII
Rezolvarea litigiilor
Orice neînþelegere apãrutã între pãrþi, referitoare la
îndeplinirea serviciului, respectarea contractului sau la
remunerarea serviciului, va fi rezolvatã pe cale amiabilã
sau va fi supusã spre soluþionare instanþei competente,
aferentã teritoriului pe care se desfãºoarã serviciul, potrivit
dreptului comun.

CAPITOLUL V
Obligaþiile pãrþilor

CAPITOLUL IX
Clauze speciale

A. Obligaþiile autoritãþii contractante
1. Autoritatea contractantã se obligã sã punã la dispoziþie prestatorului spaþiile necesare pãstrãrii produselor în
vederea distribuirii lor ºi sã comunice acestuia orice modificare survenitã în programul de distribuþie datoritã
modificãrilor programului ºcolilor, cu cel puþin 3 zile înainte
de modificare. Cantitãþile de produse solicitate suplimentar
de autoritatea contractantã vor face obiectul unor negocieri
privind majorarea valorilor prevãzute în contract.
2. Autoritatea contractantã se angajeazã sã acorde sprijin prestatorului pe parcursul derulãrii prezentului contract,
la iniþiativa acestuia de a îmbunãtãþi serviciul prestat, pentru toate acþiunile care nu contravin interesului creºterii
calitãþii serviciului.

Modificarea contractului
Modificarea prezentului contract se poate face numai ca
urmare a modificãrilor suferite de cadrul normativ legal privind aprovizionarea ºi distribuþia hranei sau condiþiile de
igienã impuse serviciului.
Modificãrile survenite vor face obiectul unor negocieri
între beneficiar ºi deþinãtorul prezentului contract, încetarea
acestuia fiind fãcutã numai în cazul imposibilitãþii prestatorului de a se adapta noilor condiþii de calitate sau cantitate
a serviciului.
În cazul în care autoritatea localã doreºte executarea
unor alte categorii de servicii, acestea vor face obiectul
unor contracte separate încheiate potrivit normelor legale
de încredinþare a serviciilor.

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 652/2.IX.2002
CAPITOLUL X
Dispoziþii finale

Rezilierea contractului
1. Prezentul contract poate fi reziliat de prestator în caz
de neplatã a facturii timp de o lunã, prestatorul putând
pretinde despãgubiri în condiþiile prevãzute de lege.
2. Prezentul contract este reziliat de drept în cazul în
care prestatorul este declarat în faliment sau în cazul în
care i s-a anulat licenþa de operare.

Prezentul contract intrã în vigoare la data semnãrii lui
de cãtre beneficiar ºi prestator.
Orice modificare convenitã între pãrþi va fi materializatã
prin acte adiþionale care vor face parte integrantã din prezentul contract.

Autoritatea contractantã,

Prestator,

NOTÃ:

Prevederile prezentului contract pot fi completate cu clauze speciale privind realizarea serviciului, potrivit înþelegerii între pãrþi, fãrã a contraveni prevederilor legale în vigoare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului,
prevãzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Oraºului Oþelu Roºu,
judeþul Caraº-Severin
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele
publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002
nr. 743/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României h o t ã r ã º t e:
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2002, cu suma de 2.700.000 mii lei, pentru judeþul
Caraº-Severin, din Fondul de rezervã bugetarã la
dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul
2002, ºi alocarea acesteia Consiliului Local al Oraºului
Oþelu Roºu, judeþul Caraº-Severin, pentru suplimentarea

bugetului local la capitolul ”Asistenþã socialã, ajutoare ºi
indemnizaþiiÒ.
Art. 2. Ñ Utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se va
face de cãtre ordonatorul principal de credite, potrivit dispoziþiilor legale.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în
structura bugetului de stat pe anul 2002.
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