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4. Descrierea bunului imobil care face obiectul închirierii: 

- spațiul are trei componente ce se află în parterul corpului A1; 

- Conform planului clădirii TNB, din Anexa 1, Librăria este amplasată parțial în spațiul 

cu denumirea  „Expunere carte” și parțial în foaierul Sălii Mari de-a lungul pereților 

aflați vizavi de scara spirală 2.a. și de scara curbă 3.a. (respectiv 2.b. și 3.b.); 

- suprafaţa totală oferită spre închiriere este de 144,81 mp, conform măsurărilor 

cadastrale din Anexa 2 și schiței de arhitectură din Anexa 3; 

- privitor la compartimentare și regimul de înălțime al spațiului, se vor consulta 

planurile din anexele specificate; 

- spaţiile sunt racordate, fără contorizare individuală, la energie electrică şi termică; 

- toate spațiile beneficiază de sistemul general de încălzire/răcire al clădirii; 

 

5. Valoarea minimă a contractului 

Valoarea minimă de pornire a licitației este de 11,50 euro/mp/lună, ceea ce conduce 

la o contravaloare a chiriei lunare de cel puțin 1.665,32 euro. 

 

6. Destinaţia bunului imobil care face obiectul închirierii şi obiective urmărite de 

titularul dreptului de administrare 

Închirierea se face în scopul funcționării unei librării în acest spaţiu. Destinația ei este 

atât de vânzare de carte, muzică, înregistrări pe diferite suporturi, cât și de 

organizare a unor evenimente la lansarea unor produse noi apărute din domeniile 

respective. 

Obiectivele urmărite de titularul dreptului de administrare, având calitatea de Locator, 

sunt: 

- asigurarea funcționării unei librării de prestigiu care, prin serviciile 

oferite, să se încadreze în nivelul cultural foarte înalt, specific 

ambientului deosebit oferit prin găzduirea în Teatrul Național „I.L. 

Caragiale” din București; 

- folosirea eficientă și în deplină siguranță a spaţiului situat în imobilul 

,proprietate publică a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi pe 

care îl administrează. 

 

Activitățile principale ale librăriei sunt : 

 desfacere și lansări de carte și disc; 

 expoziții de pictură, fotografie, arhitectură, grafică;  

 proiecții de film; 

 dezbateri pe teme socio-culturale; 

 evenimente de promovare a teatrului și valorilor tradiționale românești; 

 evenimente cu impact social și de dezvoltare a spiritului comunitar; 

 organizare de evenimente pentru copii; 

 colaborări cu instituții de cultură din România; 

 parteneriate culturale pentru evenimente culturale din București. 
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7. Condiții de participare : 

a) Situația personală a ofertantului: Ofertantul va prezenta certificatul de 

atestare fiscala și certificatul fiscal privind impozitele și taxele locale care 

să ateste că ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei 

în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor (copii 

conforme cu originalele); 

b) Capacitate de exercitare a activității profesionale: Ofertantul va prezenta 

documente legale prin care să dovedească forma de înregistrare și obiectul 

de activitate. Din certificatul constatator trebuie să reiasă și obiectul de 

activitate specific codului CAEN 4761; 

c) Capacitatea economico-financiară și prezentarea activității firmei (toate 

activitățile desfășurate și punctele de lucru): Ofertantul trebuie să facă 

dovada funcționării în domeniu de cel puțin 3 ani si să facă dovada că , în 

ultimii 3 ani anteriori datei limită de depunere a ofertelor (2014, 2015, 2016), 

a avut o cifră medie de afaceri netă anuală de peste 2.500.000 lei; 

d) Capacitate tehnică: ofertantul va prezenta în detaliu dotările pe care le va 

asigura precum și un proiect de amenajare ambientală; 

e) Ofertantul va preciza numărul minim de titluri de carte și de discuri pe care 

le va avea permanent la vânzare; 

f) Asigurarea cu personal: Locatarul trebuie să prevadă și să asigure suficient 

personal de deservire în incinta librăriei, care trebuie să fie instruit pentru 

efectuarea serviciilor avute în vedere în condiții de siguranță și cu 

profesionalism; 

g) Dovada constituirii garanției de participare; 

h) Însușirea prevederilor prezentului caiet de sarcini prin semnarea lui de către 

persoana autorizată din partea ofertantului. 

 

8. Cerinţe minime privind regimul de exploatare a bunului închiriat și clauze 

contractuale obligatorii : 

a) Obligaţiile Locatorului: 

- să predea spaţiul de închiriat, precum şi toate accesoriile/dotările acestuia în 

starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia a fost închiriat; Dotările ce 

se vor preda Locatarului vor fi consemnate într-un proces-verbal la momentul 

predării – primirii spațiilor; 

- să asigure accesul la utilităţile (energie electrică, energie termică, apă-canalizare, 

salubritate) necesare realizării activităţilor specifice unei librării; 

- să asigure în funcție de regimul de acces deschis/închis al foaierului Sălii Mari, în 

cadrul orarului de funcționare, accesul liber al clienților la librărie și la facilitățile 

sanitare din zona respectivă; 

- să notifice Locatarul asupra datei de la care foaierul Sălii Mari intră în regim de 

acces deschis, așa cum este el prevăzut să funcționeze permanent de către 
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conducerea Locatorului. Modificări ulterioare ale regimului de acces în foaierul 

Sălii Mari vor fi notificate Locatarului. 

 

b) Obligaţiile Locatarului: 

- orarul de funcţionare al librăriei este minim între orele 10 - 1830/1900 (în funcție de 

ora de începere a spectacolelor), de luni până vineri și între 10 - 19 sâmbăta și 

duminica, cu posibilitatea modificării în funcţie de programul instituţiei. Orarul de 

funcționare este orientativ, el poate fi modificat și trebuie adaptat funcție de 

evenimentele care se desfășoară în Teatru, dar numai după obținerea acordului 

scris al Locatorului; 

- să comercializeze, cu adaos comercial zero, anumite articole puse la dispoziție de 

către Locator, care se încadrează în specificul activității de librărie și care sunt 

convenite în prealabil de părți. Modalitatea de decontare a acestor vânzări se 

stabilește în cadrul contractului de închiriere; 

- să întrebuinţeze spaţiul, pe toată durata închirierii, ca un bun proprietar, cu bună-

credinţă şi potrivit destinaţiei de librărie, purtând răspunderea pentru toate 

daunele, de orice fel,  produse din culpa sa sau a clienților săi; 

- să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii normale 

care îi incumbă, în vederea menţinerii spaţiului închiriat în starea în care l-a primit 

în momentul închirierii contractului; Locatarul va putea solicita, în cazuri 

excepţionale, asistenţă tehnică din partea personalului de întreţinere al 

Locatorului (electricieni, instalatori), doar pentru intervenţia asupra bunurilor care 

fac parte din configuraţia clădirii; 

- să achite contravaloarea chiriei lunare și a cotei proprii de utilități la termenul 

stipulat în contract; 

- Locatarul trebuie să asigure respectarea prevederilor și normelor valabile din 

punctul de vedere al SSM și PSI, pe toată durata închirierii; totodată Locatarul 

trebuie să obțină toate autorizațiile necesare în acest domeniu, solicitate de 

autorități; 

- să nu tulbure derularea activităţilor desfăşurate în sediul Teatrului Naţional „I. L. 

Caragiale” din Bucureşti; subliniem în mod special obligația de a asigura 

debarasarea în zonele adiacente librăriei, în cazul în care în urma clientelei 

Locatarului rămân resturi de orice fel; 

- să răspundă pentru deteriorarea totală sau parţială a spaţiului închiriat, precum şi 

a dotărilor acestuia, care s-ar datora culpei sale sau a clienților săi; 

- să asigure librăria cu dotările specifice necesare şi să amenajeze ambiental 

spaţiul închiriat; proiectul de amenajare trebuie agreat în prealabil de 

Locator; 

- să asigure desfăşurarea unei activităţi autorizate, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare, obţinând în timp util toate autorizaţiile şi avizele de 

funcţionare necesare pentru spaţiu şi dotări; 
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- să permită Locatorului să controleze modul în care este utilizat spaţiul închiriat şi 

starea acestuia, inclusiv pe linie de PSI și SSM; să asigure respectarea interdicției 

de fumat valabilă în cadrul teatrului; 

- să amenajeze din fonduri proprii spaţiul închiriat, în conformitate cu propriile 

necesităţi tehnologice; nu va putea efectua intervenţii (modificare, adăugire, 

găurire, lipire etc.) asupra arhitecturii spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, 

decât cu avizul scris al Teatrului Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti şi al 

autorului proiectului clădirii; 

- să restituie spaţiul închiriat şi dotările acestuia la expirarea/încetarea contractului 

în starea în care l-a primit, conform procesului verbal de predare-primire, luându-

se în considerare gradul normal de uzură, inclusiv pentru echipamentele 

existente; 

- să respecte normele de protecţie a mediului; 

- să încheie în nume propriu un contract de ridicare a gunoiului generat de 

activitatea sa. 

- să asigure pe cheltuiala proprie curăţenia permanentă a spaţiului închiriat; 

- să efectueze pe cheltuiala sa orice reparaţie, revizie a echipamentelor pe care le 

foloseşte în desfăşurarea activităţii sale; Locatarul va efectua igienizarea, 

dezinsecţia si deratizarea spațiilor închiriate ori de câte ori este necesar, pe 

cheltuiala sa numai după notificarea prealabilă a Locatorului; 

- să asigure încadrarea în normele de igienă sanitară în spaţiul închiriat; 

- subînchirierea în tot sau în parte a spaţiului închiriat sau cesiunea către un terţ a 

contractului de închiriere este interzisă; 

- să permită exercitarea controlului efectuat de către persoanele desemnate şi 

comunicate de către Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti cu privire la 

respectarea tuturor condiţiilor impuse şi a normelor sanitare şi sanitar veterinare 

de funcţionare; 

- ţinuta şi comportamentul personalului Locatarului se vor încadra în normele de 

conduită general acceptate şi vor fi în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- să permită verificarea inventarului complet al spaţiilor, utilajelor, materialelor 

şi/sau a dotărilor date în folosinţă de la Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” din 

Bucureşti; 

- în cazuri deosebite, urmare a unei notificări din partea Locatorului, Locatarul va 

indisponibiliza temporar spațiile închiriate punându-le la dispoziția Locatorului; 

- câștigătorul licitației are obligația de a demara activitatea în spațiul închiriat în 

termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data obținerii tuturor avizelor de 

funcționare, dar nu mai târziu de 120 de zile lucrătoare de la data intrării în 

vigoare a contractului de închiriere; pentru această perioada de timp Locatarul nu 

are de plată contravaloarea chiriei și nici a utilităților; 
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9. Criteriul de atribuire utilizat: 

 

Comisia de evaluare numită prin decizia Locatorului, verifică și consemnează 

îndeplinirea condițiilor de participare pentru fiecare candidat. Prețul de închiriere 

ofertat este cel pe care îl consemnează comisia din documentele depuse de fiecare 

candidat cu drept de participare; 

Pentru a putea departaja ofertele, comisia de evaluare va atribui fiecărei oferte câte o 

notă de la 1 la 10, pentru fiecare dintre următoarele elemente: 

 Preţul de închiriere cel mai ridicat (chiria cea mai mare) peste preţul de 

pornire, exprimat in euro/mp/lună. Cu pondere 70 %; 

 Proiect de dotare tehnologică. Cu pondere 15 %; 

 Proiectul de amenajare ambientală. Cu pondere 15 %. 

Oferta câștigătoare va fi cea care obține nota ponderată maximă. 

 

10.  Componenta economico-financiară 

Pentru desfăşurarea activităţii librăriei în spaţiul închiriat, Locatarul va achita 

lunar Locatorului următoarele sume în lei : 

1. O sumă fixă reprezentând contravaloarea chiriei, conform contract 

(calculată la cursul BNR euro/leu din data emiterii facturii); 

2. O sumă variabilă reprezentând contravaloarea cotei proprii a 

utilităţilor (gaze, energie electrică, energie termică, apă, canal s.a.). 

 

- Contravaloarea chiriei lunare se va plăti diferențiat de către Locatar după 

cum urmează : 

 Locatorul are obligația de a notifica data de la care foaierului Sălii 

Mari intră în regim de acces deschis; până la această dată Locatarul 

are de plată doar 25 % din valoarea calculată a chiriei; Acest lucru 

este valabil și în cazul revenirii ulterioare la regim de acces închis,  

fapt consemnat prin notificare emisă de către Locator. 

 de la data notificată de către Locator, privitor la începerea 

funcționării foaierului Sălii Mari în regim de acces deschis, Locatarul 

are de plată  100 % din valoarea calculată a chiriei; 

 

- Suma variabilă  de mai sus se va calcula ca și cotă parte din facturile de 

utilităţi ale Teatrului Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti raportată la suma 

suprafeţelor închiriate Locatarului. 

 

- Suprafața totală de referință față de care se face raportarea este de 

65.567,79 mp. 

 

- Menționăm faptul ca Locatorul nu este plătitor de  TVA. 
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- Durata contractului de închiriere: 3 ani de la data semnării contractului între 

cele două părţi, cu posibilitate de prelungire; 

- Pe durata derulării contractului, contravaloarea chiriei se va actualiza anual 

cu nivelul indicelui general al prețurilor de consum din perioada de timp 

anterioară; 

- Plata chiriei se va face anticipat pentru luna următoare pe baza facturii emise 

de Locator până la data de 15 a lunii curente. Termenul limită de plata a chiriei 

este ultima zi a lunii în curs; 

- Locatarul va achita cota proprie ce-i revine pentru utilități în termen de cinci 

zile lucrătoare de la primirea următoarelor documente : nota de calcul cotă 

utilități, copii facturi de utilități ale Locatorului și factura emisă de către acesta. 

- În cazul în care plata chiriei sau a cotei de utilități se face cu întârziere, 

Locatarul va plăti majorări de întârziere în cuantumul legal stabilit pentru 

creanțele fiscale aplicat la suma restantă; 

- Înainte de semnarea contractului, câștigătorul licitației va depune într-un cont 

la dispoziția Locatorului o garanție de bună execuție, în lei, având 

contravaloarea a două chirii lunare aferente regimului deschis de funcționare 

al foaierului Sălii Mari (curs BNR la data depunerii). Suma respectivă va putea 

să fie folosită de Locator în caz de neplată a chiriei sau a altor obligații ale 

Locatarului. Locatorul va notifica Locatarul despre destinația sumelor debitate; 

Garanția de buna execuție sau suma rămășița din ea, va fi returnată 

Locatarului la terminarea contractului de închiriere; 

- Propunerea economico-financiară a ofertantului va fi semnată și ștampilată 

de către conducătorul autorizat. 

 

11. Componenta tehnică 

- Ofertantul are obligația de a prezenta Locatorului o propunere tehnică care 

să respecte cerințele prezentului caiet de sarcini; 

- Propunerea tehnică va cuprinde o descriere detaliată a activităților ce 

urmează a se desfășura în spațiul ce va fi închiriat și schema încadrării cu 

personal; 

- Ofertantul va prezenta o propunere de amenajare/organizare ambientală, de 

decorațiuni interioare pentru spațiile închiriate; 

- Ofertele a căror propunere tehnică nu respectă cerințele caietului de sarcini 

vor fi respinse; 

- Propunerea tehnică a ofertantului va fi semnată și ștampilată de către 

conducătorul autorizat. 

 

12.  Rezilierea contractului 

- Dacă Locatarul nu plătește chiria sau utilitățile vreme de 2 luni consecutive, 

atunci Locatorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului prin 

simpla notificare; 



Caiet de sarcini închiriere spațiu pentru librărie.   Pagina 8 / 8 - PUB2 din 21.04.2017 

- Locatorul poate rezilia contractul, de drept, fără preaviz, în situația în care 

apar reclamații dovedite ca adevărate, legate de punerea în pericol a 

siguranței clienților sau nerespectarea vădită a prevederilor legale PSI; 

- Locatorul are dreptul de a verifica existența și valabilitatea autorizațiilor și 

avizelor necesare prestării activității de desfacere, care trebuie să existe 

conform legislației în vigoare pe numele Locatarului. Dacă aceste documente 

nu se găsesc, sau sunt expirate, atunci Locatorul are dreptul de a rezilia 

contractul fără preaviz; 

- Nerespectarea în mod repetat a cerințelor minime de la punctul 8 se va 

notifica Locatarului și dă dreptul Locatorului să rezilieze contractul de 

închiriere dacă, după trei notificări succesive, Locatarul nu își îmbunătățește 

activitatea. 

 

13.  Alte prevederi 

- În situația în care contractul s-a încheiat, din orice motiv, Locatarul va elibera 

spațiul închiriat în termen de 15 zile de la data încheierii. După acest termen 

Locatorul este în drept sa sigileze spațiul respectiv și să depoziteze bunurile. 

- Dacă Locatarul nu-și ridică bunurile în termen de 15 zile de la sigilare, atunci 

bunurile sunt considerate ca abandonate și Locatorul este în drept să le utilizeze 

după cum crede de cuviință. 

- Dacă Locatarul dorește să închidă accesul în spațiul închiriat, atunci soluția 

de închidere pe care o va implementa va fi agreată în prealabil cu Locatorul și cu 

autorul proiectului clădirii. Totodată Locatarul este obligat să predea în plic sigilat, un 

rând de chei de acces Locatorului pentru intervenții de urgență în cazuri 

excepționale. 
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FORMULAR  nr. 1 
 

OFERTANTUL   Înregistrat la sediul autorității contractante 
 

…………………………   nr. ………… / ………….. 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

 Către Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București, 
 
 
 

Ca urmare a anunțului Dvs. de participare, apărut în presa scrisă și pe site-ul 

www.tnb.ro, privind aplicarea procedurii de licitație publică, noi  

…………………………………………………………………………………………. 

vă transmitem alăturat următoarele documente : 

1. Garanția pentru participare la licitație, în cuantumul și în 

forma stabilite de dumneavoastră prin documentația pentru 

elaborarea și prezentarea ofertei, constituită prin 

………………………………………………………………………. 

2. Un plic închis care conține următoarele documente : 

a. …………………………………………………….. 

b. …………………………………………………….. 

c. …………………………………………………….. 

d. …………………………………………………….. 

 

Data completării …………………. 

http://www.tnb.ro/


 
 

FORMULAR  nr. 2 
 

OFERTANTUL    
 

…………………………    
 
 
 
 

FORMULAR DE PARTICIPARE 
 

 Către Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București, 
 
 
 

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți legali ai 

ofertantului   ………………………………………………………………………………….,  

 

ne obligăm ca să oferim un preț de închiriere de …….. euro pe mp, lunar. 

 

 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să 

plătim prețul stabilit în urma licitației publice. 

 3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 de 

zile calendaristice de la declararea câștigătorului licitației. 

 4. Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită 

câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca 

fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu 

prevederile caietului de sarcini. 

 

Data ……………… 
 
 
……………………………, în calitate de …………………………, legal autorizat 

să semnez oferta pentru și în numele …………………………………………………….. 
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MODEL CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 

 

 

Prezentul contract de închiriere (“Contractul”) este încheiat la data de .......................... 

între: 

 

A. TEATRUL NATIONAL “I.L. CARAGIALE”, cu sediul in Bucuresti, Bd. 

Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, telefon 313.94.37, fax 312.31.69, cod fiscal 

4192626, cont RO 49 TREZ 7015 009X XX00 0281, deschis la Trezoreria Statului 

Sector 1, reprezentată prin dl. director general ION CARAMITRU, in calitate de  

„Locator”, 

şi 

B. .................................................cu sediul în ............................., nr. ....., telefon 

......................, fax ................................., cont .........................................................la 

Banca................, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ............................, cod 

unic de înregistrare fiscală ............................., reprezentat prin Director General 

............................ în calitate, „Locatar”), 

 

denumite în continuare în mod colectiv Părţile şi individual Partea, 

 

 

Părţile au hotărât să încheie acest contract în următorii termeni şi în următoarele condiţii: 

 

 

Articolul 1. Obiectul Contractului 

 

1.1. Locatorul închiriază Locatarului, iar Locatarul ia în folosinţă spațiul situat din 

Imobilul  TNB din  Bucuresti, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, (numit in 

continuarea „Imobilul”), constând în ..................... în suprafață de ........... m.p.. 

Spaţiul este descris în vederea identificării în Anexa … („Schiţa Spaţiului”) ce 

face parte integrantă din prezentului Contract. 

Locatarul este deplin responsabil de păstrarea în bune condițiuni a Imobilului, 

starea acestuia urmând a fi verificată la terminarea contractului. Remedierea 

oricăror daune care sunt cauzate din culpa Locatarului, va fi suportată exclusiv de 

către acesta.  

 

1.2. Locatorul închiriază şi predă, iar Locatarul preia Spaţiul la data de ........... („data 

predării”). Locatarul a vizitat personal Imobilul și s-a declarat satisfăcut de starea 

acestuia de la data semnării. Starea Spaţiului va fi indicată de către părţi într-un 

proces-verbal de predare-primire, detaliat în Anexa 2 (“Procesul-verbal de predare-

primire”).  

 

1.3. Locatarul va folosi Spaţiul exclusiv cu destinaţia de ...................., conform 

obiectului de activitate al Locatarului și va putea înregistra la Registrul Comerțului 

punct de lucru cu această activitate.  

Locatarul se obligă să respecte toate normele legale prezente și viitoare referitoare 

la amenajarea/renovarea și funcționarea Imobilului. 

Locatarul va obține toate avizele de funcționare și toate autorizațiile de 

amenajare/construire, dacă acestea vor fi necesare și le va preda în copie 

Locatorului în termen de 5 zile de la obținerea acestora.  
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Toate cheltuielile, previzibile și non-previzibile, referitoare la amenajarea 

Imobilului, avizarea acestuia de organele competente, dotarea Imobilului conform 

destinației de mai sus, sunt exclusiv în sarcina Locatarului. Locatorul nu va 

participa în niciun mod la amenajarea / renovarea / dotarea Imobilului și nici nu i se 

vor putea imputa în niciun mod astfel de costuri și/sau reducerea chiriei. 

Schimbarea destinației Spațiului de către Locatar se va face exclusiv cu acordul 

scris al Locatorului.  

Locatarul se obligă să nu desfășoare activități ilicite, imorale sau contrare legii în 

Spațiul închiriat, fiind pe deplin responsabil atât civil cât și penal pentru orice 

activitate desfășurată în Spațiul închiriat, Locatorul fiind absolvit de orice fel de 

răspundere pe perioada valabilității contractului. 

 

1.4. La încetarea contractului, Părţile vor încheia un nou proces-verbal (”Procesul-

verbal de predare-primire la încetarea Contractului”), atestând starea Spaţiului şi 

predarea acestuia către Locator. Remedierea oricăror daune aduse/produse 

Imobilului și/sau bunurilor aflate în Imobil, cauzate din culpa Locatarului vor fi 

suportate exclusiv de către acesta. 

1.5. Îmbunătățirile / renovările aduse Imobilului de către Locatarul vor rămâne în 

beneficiul Imobilului, fără ca Locatorul să trebuiască să despăgubească în vreun fel 

de Locatar. 

 

Articolul 2. Termenul contractului 

2.1. Termenul contractului este de .........., începând cu data semnării, respectiv de la 

data de ........... (..................) până la data de..........(.................). 

2.2. Termenul contractului poate fi prelungit pe baza acordului scris al părților, chiria 

urmând a fi renegociată conform pieței imobiliare de la data prelungirii. Partea care 

dorește prelungirea contactului va notifica acest lucru cu 30 de zile înainte de 

expirarea prezentului Contract.  

 

Articolul 3. Chiria şi modalitatea de plată 

3.1. În schimbul dreptului de folosinţa asupra Spaţiului, Locatarul se obligă să plătească 

Locatorului o chirie de ......... (...............)euro/lună („chiria”). 

3.2. Plata chiriei va fi efectuată în lei, la cursul de schimb euro/lei stabilit de către 

Banca Naţională a României la data efectuării plăţii chiriei către Locator. 

3.3. Plata chiriei se va efectua la fiecare 10 ale lunii, în avans pentru fiecare luna. 

Facturile pentru plata chiriei vor fi emise cu .... de zile înainte de data scadentă.  

Chiria este considerată plătită în ziua în care contul bancar al Locatorului a fost 

creditat cu suma aferentă acesteia. 

3.4. Locatarul este obligat să plătească chiria în contul Locatorului nr. 

………………..deschis la ....... sau în orice alt cont notificat în prealabil de către 

acesta. 

 

Articolul 4. Garanţia 

4.1. Locatarul va plăti Locatorului o garanţie contractuală reprezentând valoarea a ........ 

luni de chirie („garanţia”). Această garanţie va fi constituită la data semnării. 

4.2. Garanţia va fi transferată în contul bancar nr. .........................deschis la ................. 

pe numele Locatorului şi nu va fi purtătoare de dobândă în favoarea Locatarului. 

4.3. În situaţia în care Locatarul nu furnizează Garanţia către Locator în termenul 

stipulat mai sus sau nu o completează, în cazul în care este utilizată de Locator 

conform contractului, acest lucru va fi considerat o încălcare substanţială a unei 

obligaţii contractuale. Locatorul are dreptul, în acest caz, să rezilieze contractul, 

dacă Locatarul nu completează Garanţia în termen de 15 (cinsprezece) zile de la 

notificarea transmisă în acest sens de Locatar, conform art.4, pct. 4.5.. 
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4.4. Locatorul poate utiliza în orice moment garanţia pentru acoperirea oricărei datorii 

scadente a Locatarului, cu o notificare prealabilă scrisă către Locatar. În această 

situație, Locatarul este obligat ca deîndată ce a fost notificat de Locator, să 

reîntregească garanția la suma inițială. 

4.5. În termen de 15 (cincisprezece) zile de la cererea Locatorului, Locatarul are 

obligaţia de a plăti Locatorului suma necesară pentru 

refacerea/reconstituirea/menţinerea Garanţiei la suma menţionată în cadrul 

prezentului Articol 4. 

4.6. În termen de cel mult 15 (cincisprezece) de zile de la încetarea contractului, 

Locatorul va plăti Locatarului o sumă egală cu diferenţa garanţiei după deducerea 

tuturor sumelor pe care Locatorul este sau va fi îndreptăţit să le retragă, 

reprezentând cheltuielile de întreținere scadente ale Imobilului închiriat(energie 

electrică, apă, gunoi, salubrizare, gaze, pază, internet, telefonie etc.), repararea 

Imobilului și/sau a bunurilor aflate în Imobil, daca aceasta se datorează din culpa 

Locatarului și nu a uzurii normale.  

Denunțarea unilaterală a contractului de către Locatar, înainte de termen, duce 

la pierderea Garanției. 

 

Articolul 5. Costuri 

5.1. În vederea folosirii Spaţiului, Locatarul va plăti următoarele costuri: 

(a) Costurile pentru utilităţi ce vor fi plătite lunar potrivit consumurilor 

realizate de Locatar – energie electrică, apă, gunoi, salubrizare, gaze, pază, 

internet, telefonie, publicitate.  

Locatorul va factura costurile respective Locatarului, care le va achita în 

contul Locatorului indicat în factură. 

Locatorul se obligă ca, după încasarea sumelor de la Locatar, să achite 

facturile pentru utilități deîndată.  

Neplata utilităţilor de către Locatar în termen de 10 zile de la data scadentă 

va duce la sistarea utilităţilor fără nici un preaviz, cu suportarea tuturor 

costurilor de re-branşare de către utilizator (Locatar), în cazul continuării 

contractului. 

 

 

Articolul 6. Declarațiile și Obligaţiile Părţilor 

6.1. Locatorul declară că: 

6.1.1. Are deplină capacitate pentru încheierea prezentului contract; 

6.1.2. Are titlu legal pentru închirierea Imobilului, pe toată durata pentru care 

prezentul contract a fost încheiat; 

6.2. Locatorul îşi asumă următoarele obligaţii: 

6.2.1. să predea Spaţiul Locatarului, în bune condiţii, la data semnării; 

6.2.2. să asigure Locatarului folosinţa liniştită şi utilă a Spaţiului. 

6.2.3. să emită facturi pentru chirie într-un termen rezonabil, cu precizarea că 

Locatarul nu poate opune Locatorului excepţia de neplată a chiriei sau 

costurilor întemeiată pe faptul că nu a primit facturi din partea Locatorului, 

dacă acesta din urmă face dovada că a transmis aceste facturi Locatarului. 

 

6.3. Locatarul declară că: 

6.3.1. Are deplină capacitate pentru încheierea prezentului contract; 

6.4. Locatarul îşi asumă următoarele obligaţii: 

6.4.1. să respecte prevederile prezentului contract referitoare la folosirea 

corespunzătoare a Spaţiului, în conformitate cu destinaţia Spaţiului 

prevăzută în Articolul 1.3. din prezentul Contract; 

6.4.2. să folosească şi să întreţină Spaţiul și bunurile aflate în acesta cu diligenţa 

unui bun proprietar, pe întreagă durată a contractului, fără întrerupere; 
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6.4.3. să asigure bunurile din Imobil; 

6.4.4. să notifice Locatorul despre necesitatea reparaţiilor în spaţiu sub sancţiunea 

plăţii de daune interese; 

6.4.5. să permită Locatorului sau reprezentaţilor acestuia accesul liber în spaţiu, în 

vederea inspectării şi controlului modului de folosire corespunzătoare a 

spaţiului în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul 

contract cu un preaviz de 48 de ore; 

6.4.6. să plătească la timp toate sumele de bani datorate în temeiul prezentului 

contract (incluzând dar fără a se limita la chirie şi costuri) la termenele 

prevăzute în acest contract.  

6.4.7. Neplata unei singure facturi, după trecerea a maxim 60 zile calendaristice 

de la termenul scadent duce automat la rezilierea prezentului contract. 
6.4.8. să primească facturile emise de Locator; Locatarul nu poate opune 

Locatorului excepţia de neplată a chiriei sau costurilor întemeiată pe faptul 

că nu a primit facturi din partea Locatorului, dacă acestea au fost transmise 

conform prezentului contract; 

6.4.9. să constituie garanţia în favoarea Locatorului, conform Articolului 4 de mai 

sus; 

să obţină orice avize, autorizaţii, licenţe sau permise necesare pentru 

amenajarea Spațiului și/sau desfăşurarea activităţii sale în Spaţiu şi, la 

expirarea acestora, să le reînnoiască. Toate avizele, autorizaţiile, licenţele 

sau permisele vor fi prezentate Locatorului în termen de 5 zile de la data 

obţinerii acestora de către Locatar de la autorităţile competente; 

să respecte normele legile locale și europene. Locatorul nu va fi responsabil 

pentru nici un accident şi pentru vătămarea nici unei persoane sau pentru 

pierderea sau prejudicierea vreunui bun (inclusiv al Locatarului) survenite 

în sau în jurul Spaţiului din orice cauza posibilă (cutremur, incendii, 

inundaţii, furt sau alte infracţiuni, întreruperea serviciilor publice de utilităţi, 

etc.); 

6.4.10. să respecte normele P.S.I., I.G.S.U., normele privind protecţia muncii, 

protecţia mediului, sănătatea publică şi protecţia sanitar-veterinară şi orice 

alte norme de protecţie prevăzute în orice act legislativ, central sau local.  

6.4.11. să respecte prevederile Consiliului Local al Municipiului București, precum 

şi ale altor autorităţi publice, cu privire la asigurarea şi menţinerea 

curăţeniei şi să încheie contract separat cu societatea de salubrizare pentru 

preluarea deșeurilor și resturilor menajere. 

6.4.12. să suporte toate riscurile şi consecinţele legate de folosinţa Spaţiului de 

către reprezentanţii Locatarului, personalul său angajat, contractori, sub-

contractori precum şi de orice alţi vizitatori sau clienţi ai Locatarului; 

6.4.13. să informeze imediat în scris Locatorul cu privire la orice reparaţie care ar 

trebui efectuată cu privire la Spaţiu sau cu privire la orice viciu sau orice 

prejudiciu adus Spaţiului, imediat ce ia cunoştinţa despre existenţa unui 

astfel de viciu sau prejudiciu; 

6.4.14. să efectueze imediat şi în bune condiţii toate lucrările de reparaţii minore, 

precum şi orice lucrări de întreţinere curentă a Spațiului(cu excepția celor 

care sunt în afara Spațiului și celor de structură), fără a schimba destinaţia 

Spaţiului; 

6.4.15. să suporte toate costurile reparaţiilor aferente Spaţiului, care potrivit 

prevederilor art. 1802, Cod civil sunt în sarcina sa, cu excepţia celor care 

rezultă din uzura normală, precum şi să remedieze orice şi toate defecţiunile 

cauzate Spaţiului din culpa sa exclusivă sau a unor persoane pentru care este 

ţinut responsabil, în termen de 10 (zece) zile de la producerea acestora şi să 

suporte toate costurile aferente unor asemenea lucrări de reparaţie. În cazul 

în care Locatarul nu îşi îndeplineşte aceste obligaţii, Locatorul îşi rezervă 
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dreptul de a efectua astfel de reparaţii necesare, iar Locatarul va restitui 

costurile aferente acestor lucrări, în baza unor acte doveditoare; 

6.4.16. să nu aducă şi să nu permită aducerea în Spaţiu a unor materiale 

periculoase, inflamabile, explozive, nocive sau ofensive şi/sau orice alte 

substanţe calificate de lege ca fiind periculoase şi/sau deosebit de 

periculoase, pe parcursul întregului termen; 

6.4.17. să se comporte cu diligența unui bun proprietar și să protejeze imobilul de 

orice deteriorare; 

6.4.18. să nu efectueze nici o modificare, amenajare, îmbunătăţire, decoraţiune, 

construcţie, finisare a Spaţiului sau să îi schimbe destinaţia fără acordul 

prealabil scris al Locatorului dat în acest sens. Părţile convin în mod expres 

ca Locatarul să suporte toate costurile determinate de o astfel de modificare 

(dacă o astfel de modificare este solicitată în mod expres de către Locatar), 

incluzând toate costurile aferente permiselor şi autorizaţiilor necesare a fi 

obţinute în acest sens, precum şi costurile aferente înlăturării acestor 

modificări din Spaţiu, în cazul în care contractul va înceta din orice cauză; 

6.4.19. să nu deranjeze folosinţa liniştită şi utilă a vecinilor prin activităţile 

desfăşurate în Spaţiu; 

6.4.20. să nu subînchirieze, transfere sau cesioneze în parte sau în totalitate niciun 

drept născut din prezentul contract fără consimţământul scris prealabil al 

Locatorului; 

6.4.21. să permită tuturor persoanelor autorizate de Locator vizitarea Spaţiului cu 

un preaviz de 48 de ore; 

6.4.22. să elibereze Spaţiul Locatorului la încetarea contractului, indiferent de 

cauza încetării acestuia, aşa cum este prevăzut în Articolul 11 de mai jos. 

 

Articolul 7. Răspunderea contractuală 

7.1. În cazul în care Locatarul nu va îndeplini la timp şi în mod corespunzător oricare 

din obligaţiile sale de plată potrivit prezentului contract, Locatarul va plăti 

Locatorului penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1%/zi din suma datorată, pentru 

fiecare zi de întârziere, fără a fi necesară vreo solicitare formală pentru plata 

acestora. Valoarea penalităţilor poate depăşi suma iniţială datorată la care sunt 

aplicate. 

7.2. În cazul în care Locatarul întârzie îndeplinirea oricărei obligaţii de plată cu mai 

mult de 60 (şaizeci) de zile calendaristice de la data scadenţei, Locatorul este 

îndreptăţit să folosească garanţia și să declare reziliat prezentul contract. 

7.3. Locatarul va fi ţinut pe deplin responsabil cu privire la orice prejudiciu personal, 

moartea sau rănirea oricărei persoane, pierderea sau prejudicierea de orice fel a 

proprietăţii, care afectează Spaţiul sau orice persoană din Spaţiu, dacă acestea sunt 

rezultatul acţiunilor şi/sau omisiunilor Locatarului. 

7.4. În cazul în care: 

7.4.1. prezentul contract va înceta înainte de expirarea termenului, prin denunțarea 

unilaterală de către locatar;  

sau 

7.4.2. Locatarul nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin 

prezentul Contract, 

Locatorul este îndreptăţit să reţină întreaga sumă a garanţiei cu titlu de penalitate 

contractuală şi să pretindă acoperirea oricărui prejudiciu sau pierdere suferită şi 

care nu este acoperită de garanţie, dar care se naşte sau este în legătură cu prezentul 

contract. 
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Articolul 8. Încetarea contractului 

8.1. Prezentul contract va înceta: 

8.1.1. la expirarea Termenului pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu convin 

de comun acord prelungirea acestuia; 

8.1.2. prin acordul Părţilor; 

8.1.3. prin reziliere în condiţiile prezentului Contract. 

8.2. Reziliere: 

8.2.1.      În cazul în care, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 6, pct. 6.4.7, Locatarul îşi 

încalcă obligaţiile contractuale, Locatorul va notifica Locatarului intenţia de 

reziliere a contractului pentru nerespectare de obligaţii şi motivul precis. 

Locatarul are la dispoziţie un termen de … zile lucrătoare pentru îndepărtarea 

cauzelor care au stat la baza notificării de reziliere, termen calculat de la primirea 

notificării. În cazul în care Locatarul nu se va conforma notificării Locatorului, în 

termenul stabilit, contractual va înceta de drept, fără alt termen şi fără altă 

formalitate, prezenta clauza constituind în accepțiunea părților un pact comisoriu 

de grad IV. 

8.2.2.    În cazul în care Locatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul  

contract, Locatarul va notifica Locatorului intenţia de reziliere a contractului 

pentru nerespectare de obligaţii şi motivul precis. Locatorul are la dispoziţie un 

termen de 25 zile lucrătoare pentru îndepărtarea cauzelor care au stat la baza 

notificării de reziliere, termen calculat de la primirea notificării. În cazul în care 

Locatorul nu se va conforma notificării Locatarului, în termenul stabilit, 

contractual va înceta de drept, fără alt termen şi fără altă formalitate, prezenta 

clauza constituind in accepțiunea părților un pact comisoriu de grad IV. 

8.3.      În momentul rezilierii, Locatarul va elibera şi preda Spaţiul în conformitate cu 

prevederile acestui contract, iar toate drepturile, pretenţiile, acţiunile Locatarului 

împotriva Locatorului vor înceta. Locatorul este îndreptăţit să păstreze, fără plata 

către Locatarul a vreunei compensaţii în această privinţă, îmbunătăţirile, 

decoraţiunile, construcţiile, finisările etc. rezultate din sau în legătură cu lucrările 

Locatarului, chiar dacă prin acestea s-a adus un spor de valoare 

Spaţiului/Imobilului 

 

 

 

Articolul 9. Eliberarea Spaţiului 

9.1.         În termen de 30 zile de la încetarea contractului, Locatarul va elibera Spaţiul, îl 

va pune la dispoziţia exclusivă a Locatorului şi va plăti toate sumele datorate în 

conformitate cu prezentul contract. 

9.2.       Părţile convin că Spaţiul va fi predat Locatorului în aceeaşi stare ca şi cea existentă 

la data semnării, curat și igienizat, cu excepția uzurii normale şi, de asemenea, 

Locatarul va înlătura toate modificările care au fost aduse Spaţiului, cu excepţia 

acelor modificări care vor rămâne în Spaţiu după cum este prevăzut în Articolul 

6.2.17. de mai sus. 

9.3.       În cazul în care Locatarul nu va elibera Spaţiul la momentul menţionat în Articolul 

9.1. de mai sus, pe lângă dreptul Locatorului de a cere eliberarea Spaţiului şi pe 

lângă orice alte drepturi ale Locatorului în concordanţă cu prevederile prezentului 

contract şi cu legislaţia aplicabilă şi fără a aduce atingere niciunui beneficiu sau 

drept al Locatorului conform celor de mai sus, Locatarul va plăti Locatorului, sub 

formă de penalitate pentru perioada pentru care trebuia să elibereze Spaţiul, o 
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sumă în cuantum de 100 Euro/zi plătită în conformitate cu prezentul contract, 

pentru fiecare zi de întârziere. 

9.4.       Plata penalităţilor menţionate mai sus nu îl va exonera pe Locatar de obligaţia sa 

de a elibera Spaţiul şi nu va prejudicia dreptul Locatorului de a solicita orice alt 

beneficiu, remediu sau daună în virtutea prezentului contract şi/sau în virtutea legii 

aplicabile. 

9.5.       În cazul în care în termen de 30 zile de la încetarea prezentului Contract, Locatarul 

nu eliberează Spaţiul şi nu îl pune la dispoziţia Locatorului, Locatorul are dreptul 

de a evacua mărfurile şi bunurile Locatarului aflate în Spaţiu. Evacuarea se va 

realiza de către reprezentanţii Locatorului în prezenţa unui delegat neutru. 

Bunurile vor fi inventariate şi depozitate de către Locatorul într-un spaţiu 

corespunzător, pe riscul şi pe cheltuiala Locatarului. 

 

Articolul 10. Forţa majoră 

10.1.       In cazul apariţiei unui caz de forţă majoră (după cum este definit de legea română), 

în urma căruia Spaţiul va fi considerat inutilizabil pentru destinaţia stabilită, toate 

obligaţiile Părţilor vor fi suspendate pentru perioada în care respectivul caz de 

forţă majoră se va menţine. 

10.2.     În sensul Articolului 10.1. forţa majoră este un eveniment extern, imprevizibil, 

absolut invincibil si inevitabil, care intervine după semnarea prezentului Contract. 

Apariţia unui eveniment de forţă majoră va fi adusă la cunoştinţa de către Partea 

care îl invocă celeilalte Părţi în termen de 5 (cinci) zile de la data apariţiei acestuia 

şi, de asemenea, o va înştiinţa despre încetarea evenimentului cât mai curând 

posibil, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile de la respectiva încetare. 

10.3.    În cazul în care începutul şi încetarea forţei majore nu sunt notificate, în 

conformitate cu condiţiile şi în termenele limită specificate mai sus, atunci Partea 

respectivă nu va avea dreptul să reclame forţa majoră pentru neîndeplinirea 

obligaţiilor sale contractuale. 

10.4.     O Parte afectată de un eveniment de forţă majoră va lua toate măsurile rezonabile 

pentru a înlătura imposibilitatea sa de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul 

Contract într-un termen cât mai scurt. 

 

Articolul 11. Legea şi jurisdicţia aplicabilă 

11.1.    Prezentul Contract va fi guvernat şi va fi interpretat în conformitate cu legea  

română. 

11.2.    Orice litigiu, controversă, pretenţie a Părţilor decurgând din sau în legătura cu 

prezentul contract, pe care Părţile nu o vor putea rezolva pe cale amiabilă, va fi 

transmisă spre soluţionare instanţelor competente de drept comun din Bucureşti. 

 

Articolul 12. Diverse 

12.1.    Toate notificările necesare sau permise pentru a fi înaintate, trimise sau livrate 

rezultând din prezentul contract sau din lege între locator şi locatar vor fi efectuate 

în scris şi vor fi livrate prin servicii de mesagerie, curierat sau prin scrisoare cu 

confirmare de primire sau recomandată adresată Părţii la adresa specificată mai 

jos. 

12.2.   Toate notificările și comunicările dintre părți vor fi făcute în limba română la 

următoarele adrese: 

a) pentru Locator:  

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

b) pentru Locatar:  

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

12.3.     Prezentul contract nu va putea fi modificat, completat sau schimbat în orice fel, cu 

excepţia înscrisurilor semnate de către Părţi. 
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12.4.     În cazul în care una sau mai multe prevederi ale prezentului contract sunt sau vor 

deveni nule, valabilitatea celor rămase nu va fi afectată. În cazul unor inadvertenţe 

existente în Contract se vor aplica, în consecinţa, cele menţionate mai sus. O 

prevedere care nu este valabilă va fi înlocuită de o prevedere valabilă stabilită de 

către Parţi, în scris, care îndeplineşte cât mai mult posibil scopul comercial al 

prevederii nule. În cazul existenţei unei inadvertenţe, aceasta va fi înlocuită de o 

astfel de prevedere asupra căreia Părţile au convenit, ţinând cont de scopul şi 

obiectul contractului, dacă respectiva inadvertenţă a fost sesizată în momentul în 

care aceasta a început să producă efecte. 

12.5.    Următoarele Anexe fac parte integrantă din prezentul Contract: 

 Anexa 1 – Schiţa Spaţiului; 

 Anexa 2 – Procesul-verbal de predare-primire; 

12.6.    Prezentul Contract va intra în vigoare la semnarea sa de către Părţi. 

12.7.    Prezentul contract reprezintă titlu executoriu, conform prevederilor Noului Cod 

Civil, pentru plata chiriei şi a celorlalte costuri la termenele şi în modalităţile 

stabilite prin Contract, pentru restituirea Spaţiului la încetarea contractului cât şi 

pentru ipoteca constituită în favoarea Locatorului asupra bunurilor mobile ale 

Locatarului.  

 

În considerarea celor de mai sus, prezentul contract a fost încheiat astăzi, ........., în 2 (două) 

exemplare originale în limba română. 

 

Locator                   Locatar 
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