




         CAIET DE SARCINI 

privind emiterea de Vouchere de vacanţă pe suport electronic 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 

ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către operatorul economic 

propunerea tehnică şi propunerea financiară. 

Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice şi indicaţii privind regulile de bază care trebuie 

respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică şi propunerea financiară 

corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante. 

Cerinţele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii. În 

acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în 

considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ 

superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini. 

Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini sau prezintă caracteristici tehnice 

inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerinţele impuse în acesta, va fi declarată 

neconformă şi va fi respinsă. 

1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: Curtea de Apel Tg-Mureş; 

Sediul: Tg-Mureş, str. Tudor Vladimirescu, nr. 69; 

Cod fiscal: 17688240; 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie achiziţionarea prin cumpărare directă a 

voucherelor de vacanţă emise pe suport electronic la sediul autorităţii contractante, respectiv Curtea de 

Apel Tg-Mureş, cu sediul în Tg-Mureş, str. Tudor Vladimirescu, nr. 69. 

Nr. 

Crt. 

Descrierea achiziţiei prin 

cumpărare directă 
Cod CPV 

Nr. minim de 

vouchere 

1. 
Emiterea voucherelor de 

vacanţă, pe suport electronic 
79823000-9 96  salariaţi 



Fiecare voucher de vacanţă pe suport electronic este valabil dacă are înscris numărul sub care a 

fost înseriat de către unitatea emitentă şi cuprinde, cel puţin, următoarele menţiuni (în conformitate cu 

prevederile art. 2, alin. 2 din O.U.G.nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.  

1. Emitentul şi datele sale de identificare;

2. Angajatorul şi datele sale de identificare;

3. Numele, prenumele şi codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze

voucherul de vacanţă; 

5. Perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanţă;

8. Interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri decât în unităţile afiliate;

9. Elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României.

3. CADRUL LEGISLATIV

Ofertanţii îşi vor asuma obligaţia de a asigura cu operativitate, eficienţă, în mod sustenabil şi cu 

respectarea tuturor standardelor şi normativelor legislative în vigoare, serviciile ce fac obiectul 

prezentului caiet de sarcini pe toată perioada contractuală şi potrivit nevoilor definite de autoritatea 

contractantă. 
 O.U.G.nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță

 H.G.nr.215/04.03.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor

de vacanță cu modificările și complectările ulterioare. 

 

4. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECŢIE - DOCUMENTE DE CALIFICARE

4.1. Situaţia personală a ofertantului 

Ofertantul trebuie să îndeplinească următoarele criterii privind situaţia personală: 

1. Ofertantul şi reprezentantul/reprezentanţii legal/legali nu a/au fost condamnaţi în ultimii 5 ani

printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru corupţie, fraudă sau spălare de bani; 

2. Nu este în procedură de reorganizare judiciară, de lichidare sau administrativ, ori faliment sau

activitatea comercială îi este suspendată în condiţiile legii la data depunerii sau deschiderii ofertei; sau 

este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau 

activităţile îi sunt suspendate în condiţiile legii la data depunerii sau deschiderii ofertei; 

3. Nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute mai

sus; 

4. Nu are înscrise menţiuni negative la Oficiul Registrului Comerţului, cu privire la starea societăţii

sau a administratorului ei; 



5. Nu prezintă informaţii false sau prezintă informaţiile solicitate de autoritatea contractantă în 

legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute mai sus. 

6. Nu prezintă informaţii false sau prezintă informaţiile solicitate de autoritatea contractantă în 

legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute mai sus. 

 

 4.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

1. Certificat Constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, eliberat pentru 

procedura de achiziţie (conform prevederilor Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor art. 202, Titlul II din 

Ordinul nr. 2594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a 

registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor), aflat în termen de 

valabilitate la data depunerii ofertei — original sau copie conform cu originalul; 

2. Orice alte documente pe care ofertantul le consideră edificatoare. 

 

  4.3. Capacitate tehnică şi/sau profesională 

 4.3.1. Ofertantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii în ceea ce priveşte capacitatea 

tehnică şi/sau profesională: 

1. Să aibă o reţea de societăţi afiliate (care vând produse ce pot fi plătite cu vouchere de vacanţă pe 

suport electronic) în judeţele din zonele turistice ale României; 

2. Să aibă contracte încheiate cu persoane juridice (instituţii publice şi agenţi economici) care 

acordă salariaţilor proprii vouchere de vacanţă pe suport electronic; 

3. Să respecte prevederile legale prevăzute de H.G. 215/2009 actualizată, referitor la conţinutul 

minim al pachetului de servicii turistice; 

 4.3.2. În dovedirea celor de mai sus, ofertantul trebuie să prezinte următoarele documente, în 

original sau copie conform cu originalul: 

1. Lista completă a unităţilor afiliate (agenţii de turism, unităţi de cazare - hoteluri, cabane, 

pensiuni, moteluri etc. Din 100%,: aproximativ 2% din unităţile afiliate trebuie să aibă cel puţin 5 

stele/margarete, aproximativ15% din unităţile afiliate trebuie să aibă cel puţin 4 stele/margarete, 

aproximativ 48% din unităţile afiliate trebuie să aibă cel puţin 3 stele/margarete, restul de aproximativ 

35% din unităţile afiliate pot să aibă cel puţin 2 stele/margarete si/sau 1 stele/margarete, pe judeţe şi 

localităţi, care acceptă ca mod de plată vouchere de vacanţă pe suport electronic emise de societatea 

ofertantă (cu menţiunea următoarelor date: denumire unitate afiliate, nr. şi dată contract) semnată de 

reprezentantul legal. 

2. Lista contractelor încheiate cu instituţii publice şi agenţi economici care acordă salariaţilor 

proprii vouchere de vacanţă pe suport electronic nu va cuprinde denumirea sau alte elemente de 



identificare a instituţiilor publice şi agenţilor economici pentru care exista acorduri de 

confidenţialitate. 

3. Mostre de vouchere de vacanţă pe suport electronic care să conţină elemente obligatorii şi 

respectiv să îndeplinească condiţiile tehnice de securizare şi de calitate minimale prevăzute de lege. 

4. Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice pe care le îndeplinesc voucherele de vacanţă pe 

suport electronic, tipărite de ofertant, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 5. Posibilitatea de a afilia noi unităţi de cazare - hoteluri, cabane, pensiuni, moteluri etc, la 

solicitarea beneficiarului. 

 

5. GARANŢII 

Nu se solicita garanţie de participare si garanţie de buna execuţie. 

 

6. CLAUZE CONTRACTUALE GENERALE 

 

6.1. Durata contractului care va fi încheiat în urma finalizării prezentei proceduri este pentru 

anul 2019. 

6.2. Preţul imprimatului va fi exprimat în lei, fără TVA, calculat pe baza ofertei prezentate de 

ofertantul câştigător. 

6.3. Preţul imprimatului este ferm pe toată perioada de valabilitate a contractului. 

6.4. Plăţile aferente contractului ce va fi încheiat cu câştigătorul procedurii de achiziţie se vor 

efectua numai într-un cont deschis de către acesta la Trezorerie. 

6.5. Modalităţile de comandă: pe bază de comandă emisă de către Curtea de Apel tg-Mureş. 

6.6. Modalităţile de livrare: în maximum 7 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii. 

6.7. Emiterea facturii privind plata tichetelor de vacanţă se va face pentru întreaga comandă. 

6.8. Modalităţile de plată a contravalorii comenzii: conform H.G. nr.215/2009 pentru 

aprobarea normelor metodologice privind acordarea biletelor de valoare. 

6.9. Modalităţi de recepţie: 

• Voucherele de vacanţă pe suport electronic vor fi recepţionate cantitativ pe bază de notă de intrare 

recepţie, semnată de către reprezentanţii împuterniciţi ai beneficiarului; 

• Lipsurile cantitative constatate la recepţie se înlocuiesc de furnizor în termen de 3 zile de la data la 

care i s-au comunicat; 

• În cazul în care voucherele de vacanţă pe suport electronic neconforme cu reglementările legale 

reprezintă mai mult de 5 % din cantitatea livrată, achizitorul are dreptul să refuze întreaga tranşă de 

vouchere de vacanţă pe suport electronic care i-a fost livrată; 

• Verificarea voucherelor de vacanță pe suport electronic refuzate se face în termen de 48 ore de la 

data primirii lor de către firma emitentă. Verificarea se va face în prezenţa delegatului Curţii de Apel 



Tg-Mureş, convocat cu minim 24 de ore înainte de data verificării. În cazul reclamaţiilor întemeiate 

firma emitentă va înlocui voucherele de vacanţă pe suport electronic necorespunzătoare în termen de 3 

zile de la data confirmării reclamaţiei. 

6.10. Modalităţi de returnare: 

• Voucherele de vacanţă pe suport electronic rămase neutilizate vor fi restituite unităţii emitente pe

baza unui proces verbal de returnare ,obiectul returnării fiind voucherele de vacanţă pe suport 

electronic neutilizate, întocmit în 2 exemplare. 

• Returnarea voucherele de vacanţă pe suport electronic neutilizate şi predate unităţii emitente se va

efectua de către aceasta în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea lor. 

6.11. În cazul în care furnizorul, din vina sa, nu îndeplineşte sau îndeplineşte defectuos 

obligaţiile asumate prin contract va plăti penalităţi de întârziere. Pentru distribuirea cu 

întârziere a voucherelor de vacanţă pe suport electronic furnizorul va plăti penalizări de întârziere în 

cotă de 0,1% pe zi de întârziere, calculate la valoarea facturii şi se vor reţine din aceasta. Se 

consideră întârziere, inclusiv situaţia depăşirii termenului contractual de livrare de la lansarea 

comenzii, datorată refuzului întemeiat al Curţii de Apel Tg-Mureş de a 

recepţiona voucherele de vacanţă pe suport electronic. Penalitatea va fi de 0,1% pe zi întârziere şi se va 

calcula la valoarea totală a facturii emisă pentru tichetele refuzate. 

6.12. Pentru decontarea cu întârziere a facturii lunare, Curtea de Apel Tg-Mureş va plăti în 

cotă de 0,1% pe zi întârziere calculată la valoarea facturii. 

6.13. Orice încălcare a contractului ori a prevederilor legii permite părţilor să rezilieze 

contractul fără nici un preaviz şi fără somaţie, părţile rămânând obligate pentru prestaţiile pe care şi le 

datorează şi care nu au fost executate până la momentul rezilierii. 

7. CRITERIUL DE ATRIBUIRE SI PUNCTAJE AFERENTE

7.1. Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie vouchere de vacanţă pe suport electronic 

este cel mai bun raport calitate-preţ. 

7.2  Factori de evaluare – punctaj maxim 100 de puncte din care: 

       - Propunere financiară: 10 puncte 

       - Reţeaua de unităţi afiliate: 90 puncte 

Algoritmul de calcul: 

Punctajul ofertei = Punctajul financiar + Punctaj reţea unităţi afiliate 

Punctajul financiar = (Preţ minim / preţ ofertat)  X 10 puncte 

Preţul minim este preţul cel mai scăzut din toate ofertele considerate admisibile. 

Preţul ofertat este preţul ofertei evaluate 



Punctaj reţea unităţi afiliate = (număr de unităţi afiliate ofertant / numărul maxim unităţi afiliate 

) X 90 puncte 

Numărul maxim de unităţi afiliate = Cel mai mare număr de unităţi afiliate propus de operatorii 

economici evaluaţi. 

Numărul de unităţi afiliate ofertant = Reprezintă numărul de unităţi afiliate propus de 

operatorul economic evaluat. 

8. SPECIFICAŢII REFERITOARE LA MODUL DE PREZENTARE A 

OFERTEI 

8.1. Prezentarea ofertei financiare: 

• Tariful ofertat va include toate cheltuielile şi taxele aferente editării şi livrării voucherelor de

vacanţă pe suport electronic. Tariful va fi exprimat în lei, fără TVA. 

• Oricare alte elemente suplimentare consemnate în oferta financiară, faţă de cele solicitate mai sus,

nu vor fi luate în considerare la evaluarea ofertelor. 

8.2. Documentele se vor trimite la adresa de email: daniela.rus@just.ro sau se vor depune la 

Departamentul economico-financiar și administrativ al Curţii de Apel Tg-Mureş. 

9. DEPUNEREA ŞI ÎNREGISTRAREA OFERTELOR

9.1. Ofertele se înscriu în S.I.C.A.P.- „Achiziţia directă prin intermediul Sistemului informatic 

colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice ”, se trimit la adresa de 

email: daniela.rus@just.ro sau se vor depune la 

Departamentul economico-financiar și administrativ al Curţii de Apel Tg-Mureş  până la data limită de 

acceptare a ofertelor . 

9.2. Ofertele depuse după data limită de depunere vor fi respinse. 

10. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI

10.1. Ofertele vor fi exprimate în lei (exclusiv TVA) şi vor rămâne valabile timp de 90 zile de 

la data depunerii acestora. 

11. EVALUAREA SI ADJUDECAREA OFERTELOR

11.1. Curtea de Apel Tg-Mureș poate să aducă modificări asupra documentelor procedurii, din 

iniţiativă proprie sau ca răspuns la o solicitare scrisă a unui ofertant şi modificarea se va publica pe 

pagina de Internet a autorităţii contractante. 



11.2. Se vor respinge ofertele neconforme şi inacceptabile, respectiv pe cele irelevante în raport 

cu obiectul contractului, respectiv în următoarele condiţii: 

- atunci când este depusă de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare; 

- atunci când nu satisface cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini; 

- atunci când preţul ofertat este mai mare decât valoarea estimată. 

11.3. În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile sale conţinutul ofertei, oferta va fi 

considerată neconformă. 

11.4. Necompletarea sau lipsa unui document dintre cele specificate în prezentul caiet de 

sarcini va conduce la respingerea ofertei. 

Se pot solicita ofertanţilor să prezinte documente justificative în sprijinul celor depuse, cu 

acordarea unui termen de prezentare de 1 zi lucrătoare de la data solicitării. 

11.5. Orice ofertant are dreptul de a solicita clarificări privind prezentul caiet de sarcini, iar 

autoritatea contractantă va răspunde cât mai repede posibil la orice clarificare solicitată, nu 

mai târziu de 1 zi lucrătoare, cu cel puţin 1 zi lucrătoare până la data limită stabilită pentru 

depunerea ofertelor. 

11.6. În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată clarificările/răspunsurile 

solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi 

considerată neconformă. 

11.7. Ofertele care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie prevăzute în caietul de sarcini şi 

ale căror oferte financiare se încadrează în valoarea estimată, sunt considerate oferte admisibile. 

11.8. Criteriul de atribuire specificat în prezentul caiet de sarcini, ofertelor declarate admisibile. 

11.9. La evaluarea ofertelor, se va avea în vedere: 

- respectarea condiţiilor din prezentul caiet de sarcini; 

- criteriul de atribuire a contractului de achiziţii „ cel mai bun raport calitate-preţ ". 

11.10. Se va analiza fiecare ofertă admisibilă în parte şi va întocmi un clasament în ordine 

descrescătoare a punctajului, oferta admisibilă cu cel mai mare punctaj fiind declarată câştigătoare. 

11.11. Dacă se va constata o neconcordanță între lista cu unităţile turistice afiliate prezentate de 

ofertanţi şi lista oficială de pe site-ul Ministerului Turismului, respectiva ofertă nu va fi luată în calcul.  

11.12. Contractul se va încheia numai cu societatea a cărei ofertă a fost declarată câştigătoare. 

11.13. Oferta care va fi stabilită câştigătoare nu poate fi modificată şi constituie parte integrantă 

a contractului de achiziţie care urmează să fie încheiat. 

12. COMUNICAREA REZULTATULUI PROCEDURII DE ACHIZIŢIE 

PRIN CUMPĂRARE DIRECTĂ A VOUCHERELOR DE VACANTĂ PE SUPORT 

ELECTRONIC 

 12.1 Înştiinţarea se va face prin comunicarea în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea 

cumpărării directe. 



Prin participarea la prezenta procedură de achiziţie, ofertanţii au luat la cunoştinţă şi acceptă 

integral condiţiile de desfăşurare a acesteia. 

13. RĂSPUNDEREA

Societatea emitentă a voucherelor de vacanţă pe suport electronic este direct răspunzătoare dacă 

după livrarea  voucherelor şi implicit utilizarea acestora, beneficiarul voucherelor constată că nu le 

poate utiliza la una din unităţile turistice afiliate. 

   Ordonator secundar de credite,      

 Director executiv  

  Ion Blanariu         

Întocmit, 

Rus Daniela 




