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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI FONDURI EUROPENE 

Nr.47530/21.03.2018                    

 
 

                                                                                                                                               APROBAT, 

                                                                                                             PRIMAR 

                                                                                               DECEBAL FĂGĂDĂU 

 

 
 

 

 

CAIET  DE   SARCINI 

Servicii de traducere/interpretare proiect „PORT – CITIES : INNOVATION FOR 

SUSTAINABILITY” 

 

    
                        
1.DATE GENERALE 

1.1. Denumirea serviciului: 

Servicii de traducere/interpretare  

Cod CPV  : 7953000 – 8 

 

1.2. Autoritatea contractantǎ 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa 

Cod de Înregistrare fiscalǎ: 4785631 

Adresa poştalǎ: Bulevardul Tomis, nr.51, Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa 

Persoana de contact : 

Nume, prenume :  BARDAȘU OCTAVIA 

Funcţie : Consilier superior 

Numǎr de telefon : 0040 241 488 146 

Numǎr de fax : 0040 241 488 132 

Adresa poşta electronicǎ : octavia.bardasu@primaria-constanta.ro 

 

1.3.Surse de finanţare  

Fonduri europene nerambursabile prin Programul HORIZON 2020 - Proiectul PORT-

CITIES:INNOVATION FOR SUSTAINABILITY. 

 

2. SCOPUL ACHIZIŢIEI 

Achiziţia este necesarǎ pentru realizarea activitǎţilor obligatorii ale beneficiarului stabilite prin 

contractul de finanţare, respectiv organizare eveniment – „Ziua PORTIS”, traducerea 

documentelor aferente acestui eveniment, precum și a documentelor de raportare către Comisia 

Europeană. Precizăm că la evenimentele mai sus menţionat vor  participa reprezentanţi ai 

partenerilor (Anvers-Belgia, Aberdeen (UK - Scoția), Trieste (Italia), Klaipeda (Lituania), Ningbo 

(China)  și ai Comisiei Europene.  

 

 

 

3. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII 
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Servicii de traducere şi interpretariat în cadrul proiectului „PORT-CITIES:INNOVATION FOR 

SUSTAINABILITY”. 

Traducere documente aferente proiectului – 700 pagini 

Servicii de interpretariat pentru 1 eveniment: „Ziua PORTIS” (cca. 8 ore/eveniment). 

Cantităţile sunt prezentate orientativ, iar fiecare tip de serviciu are caracter exemplificativ şi 

nu restrictiv sau limitativ. În funcţie de necesităţile Proiectului, Beneficiarul va putea mări 

sau diminua cantităţile efectiv comandate, în limita preţului contractului de servicii şi cu 

utilizarea preţurilor unitare ofertate de câştigător. 

 

4. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI ŞI BENEFICIARULUI 

4.1 Obligaţiile prestatorului 

4.1.1.Traducere documente aferente proiectului: 

- Traducerile trebuie sǎ redea sensul din limba sursǎ în limba ţintǎ; 

- Traducerea trebuie sǎ respecte numǎrul de paragrafe, fraze şi structuri independente din 

textul sursǎ; 

- Traducerea în mod complet şi adecvat a tuturor documentelor, fǎrǎ greşeli gramaticale, cu 

diacritice ( unde este cazul); 

- Traducerile se vor efectua doar cu personal autorizat; 

- Documentele vor fi predate într-un exemplar original pe suport hârtie, având aplicatǎ 

ştampila de certificare şi într-un exemplar pe suport electronic în baza unui proces verbal de 

recepţie; 

- Pǎstrarea confidenţialitǎţii; 

- Documentele rezultate în urma traducerilor vor fi prezentate pe suport electronic şi paginǎ 

A4 conţinând 2000 caractere cu spaţii pe paginǎ.  

Prestarea serviciilor de traducere se va face numai la comanda fermǎ a beneficiarului. 

4.1.2.Interpretariat simultan în/din limba englezǎ din/în limba românǎ cu ocazia organizǎrii 

evenimentului „Ziua PORTIS”. 

Prestarea serviciului de interpretariat se va face numai la comanda fermǎ a beneficiarului. 

 

4.2 Obligaţiile beneficiarului 

Beneficiarul are obligația de a emite Notificare și Notǎ de comandǎ în funcție de activitǎţile 

desfǎşurate. 

Beneficiarul va pune la dispoziţia prestatorului date şi informaţii necesare pentru prestarea 

serviciului. 

Beneficiarul are obligația de a întocmi cu Prestatorul Procese verbale de recepție cantitativă și 

calitativă a documentelor traduse/ a serviciului de interpretariat.  

Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă se va semna fară obiecțiuni în condițiile în care 

reprezentantul Beneficiarului constată că au fost respectate obligațiile Prestatorului și termenul 

stabilit.  

 
5. MODUL DE ÎNTOCMIRE ŞI PREZENTARE A OFERTEI 

Oferta tehnică  

Oferta tehnicǎ va conţine prezentarea ofertantului, a metodologiei de realizare a serviciului şi a 

suportului tehnic pentru serviciul de interpretariat.Oferta tehnicǎ va include documente care sǎ 

ateste calitatea de traducǎtor autorizat, în conformitate cu prevederile Legii nr.178/1997 cu 

modificǎrile şi completǎrile ulterioare, a personalului utilizat pentru îndeplinirea obligaţiilor 

contractuale.  

 

 

 Oferta financiară  

Va fi prezentată în preţul la valoarea totală exclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi 

evidenţiată distinct. Preţul de achiziţie, în lei, a serviciului este ferm pe toată durata contractului. 
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Ofertantul va prezenta : 

- lista tarifelor/paginǎ pentru traduceri scrise (o paginǎ standard de 2000 caractere cu 

spaţii/paginǎ) cu respectarea standardelor internaţionale şi naţionale în domeniu; 

- preţul serviciilor de interpretariat/ orǎ. 

Preţul serviciilor de interpretariat/ orǎ va include eventuale cheltuieli de deplasare ale interpretului, 

respectiv transport, masǎ, etc. 

 

6. Garanţii 

  Regimul garanțiilor va respecta în totalitate prevederile H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, după cum urmează:  

6.1. Garanţia de bună execuţie este de  5%  din prețul contractului, fără TVA și se constituie 

de către Prestator, în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi 

în perioada convenită a contractului.  

6.2 .Garanţia de bună executie se va constitui astfel:  

a. Conform art. 40 alin. (1) din HG 395/2016 “ prin virament bancar sau printr-un instrument 

de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, 

care devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3)-(5) se aplică în mod 

corespunzător”.  

   sau  

b. se va constitui prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturile parţiale, cu 

respectarea prevederilor art.40 alin. (3). In acest caz, contractantul are obligaţia de a 

deschide contul la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din 

cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, conform art. 40 alin. (5) din 

HG nr.395/2016. Suma iniţială care se va depune de către contractant în contul  de 

disponibil astfel deschis  nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de 

achiziție publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, 

autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive 

din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept 

garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul 

despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. 

c. potrivit art.41 din HG 395/2016 "Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții 

asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de 

achiziție publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 

contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior 

emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are 

obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de 

garantare, precizând obligațiile care nu sunt respectate, precum și modul de calcul al 

prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, 

contractantul are obligația de a reîntregii garanția  în cauză raportat la restul rămas de 

executat."  

 6.3. Restituirea garanției de bună execuție sa va face în termen de 14 zile de la data finalizării 

tuturor obligațiilor contractului de furnizare, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat până la 

acea dată pretenții asupra ei. Restituirea se va face ca urmare a solicitării scrise a Prestatorului. 

 

 

  7. Plăți 

Plata serviciului se va realiza conform ofertei, în baza facturilor însoțite de Procesele verbale de 

recepţie.  
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Plata serviciilor de traducere se va face în funcţie de numǎrul de pagini efective, valoarea totalǎ va 

fi stabilitǎ astfel : nr. pagini x tarif/paginǎ. 

Plata serviciilor de interpretariat se va face în funcţie de numǎrul de ore efective, valoarea totalǎ va 

fi stabilitǎ astfel : nr. ore de interpretariat x preţul serviciilor de interpretariat/orǎ. 

 

8. Criteriul de atribuire a contractului 

Criteriul aplicat  este ”preţul cel mai scăzut” la valoarea totală și care respectă cerințele 

impuse conform prezentului caiet de sarcini.  

 

  9. Durata contractului:. 

Durata estimată de prestare a serviciului este de 24 luni.  

Durata contractului de servicii, estimată în baza Cererii de finanţare a proiectului, este de 30 luni şi 

se poate modifica, funcţie de durata de implementare a proiectului. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

VIORICA ANI  MERLĂ 

 

 

 

 

 

 

                             Întocmit, 

           Octavia Bardașu 
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