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  Operator economic                FORMULARUL 1 
    .......................... 
      (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 

  
Subsemnatul, ...................................................... reprezentant împuternicit al 
............................................ (denumirea operatorului economic) în calitate de 
candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile 
aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 
98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 
   a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din 
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută 
de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării 
Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
 
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator  
 
      
 
 
 
 
 
 
 



 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________       FORMULAR  2 
           (denumirea/numele 
 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 

 
                  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
........................................................................,  
      ............................................................... . (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata 
impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
            Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………. 
                                                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
           Data completării ...................... 
 
 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
     Operator economic                            FORMULAR 3                                    
 
    …....................... 
      (denumirea/numele)  
 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 

 
 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al 
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de  de către 
…………………………………………………, declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:  
a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 
b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activității; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea; 
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în 
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 
cauză; 
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea 
procedurii nu a condus la o distorsionare a concurenței; 
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui 
contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de 
concesiune încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a 
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 
h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 
criteriilor de calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint 
documentele justificative solicitate; 
i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să 
obțin informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o 
influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de 
atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul 
economic pe care-l reprezint.  
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării 
Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
 
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     FORMULAR nr. 4 
OPERATOR ECONOMIC 
    ____________________ 
       (denumirea/numele) 
 
 

Declaratie privind neincadrarea in situatia unui conflict de interese 
privind evitarea conflictului de interese 

(conform art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice) 
 
 
1. Subsemnatul/a …...……………….......................…, în calitate de …….........………………. 
(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), la …………………………, în temeiul art. 59 din 
Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, 
sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 
   a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de 
interes, acţiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;  
   b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este soţ/soţie, rudă sau 
afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante; 
   c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un 
interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură 
să afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de 
evaluare; 
   d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul 
consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori 
asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv 
ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autoritatii 
contractante;  
   e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre 
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, 
rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu 
funcţii de decizie în cadrul autoritatii contractante.  
Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, 
derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 58-63, din Legea 
nr. 98/2016. Ing.Virgil Popa – primar, Cj Zamfir Geta –secretar ; , Ing.Gâdea Sorin – viceprimar ; Cj 
Pascu Lucian –Administrator Public ; Ec.Coman Rodica – Sef Serviciu Contabilitate Financiar 
Salarizare Buget Ordonantare CFPP, Ing.Boberschi Mihaela  – inspector Comp.SCIM ;  Ec. 
Tagarici Gabriela Elena – referent Compartiment Licitatii ,Achizitii Publice  ;  Ing.Bija Ileana – 
Inspector  Bir.Investitii ;  Ing.Mangale Bogdan  – Inspector  Serv. Administrativ; Cj.Musca Nicusor 
Sebastian – Consilier Juridic Compartiment  Juridic .Ing.Boberschi Dan Radu – inspector CLAP 

2. Subsemnatul/a…………………………..................…. declar că voi informa imediat autoritatea 
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul 
derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi 
desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
 
Data completării .................. 
Ofertant, 
…………………........... (nume, prenume) 
....................................(semnatura autorizată) 
(stampila) 
  



 
 
          Operator economic                                                                          FORMULAR nr. 5 
    ___________________ 
          (denumirea/numele)       
 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI 

 
  Prin aceastã declaratie, subsemnat(ul)/a ……………………………….......   reprezentant 
legal al …………………………………….....……., participant la licitatia :........................................ 
…………………..........(obiectivul de investitie) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile 
aplicate faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã vom respecta si implementa executia furnizarilor 
cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii 
Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile 
internaţionale în domeniul mediului si protectiei mediului. 
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de 
stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe 
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta 
serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani 
sau cu amenda » 
 
 
 
 
 
      Data                        Ofertant, 
                                                                                    Numele si prenumele 
 
                                                                                  ………………… 
                                                                                      (semnătură) 
  



 
 
                                                                                                                             FORMULAR nr. 6 
Operator economic 
................................  
(denumirea/numele) 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA 

 
Subsemnatul ……………………............................... (nume şi prenume în clar a persoanei 
autorizate), reprezentant al ………………………............................................ (denumirea 
ofertantului si datele de identificare) declar pe propria raspundere cã vom respecta si implementa 
executia furnizarilor cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la 
nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile 
şi acordurile internaţionale în domeniul social si al relatiilor de munca. 
De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de Totodată, 
declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal 
referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori 
unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, 
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte 
pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amenda » 
 
 
 
 
 
 
Data                                        Ofertant, 
                                                                                     Numele si prenumele 
 
                                                                                         ………………… 
                                                                                             (semnătură) 
  



                                                                                                                        FORMULAR nr. 7 
 
 
Operator economic                                                                                                   
................................ 
(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 
Către ...................... 

 
1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai      
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus 
mentionată,sa executam  contractul.”  Organizarea unei vizite de studiu in luna mai 2019 , intr-o 
tara membra UE (FRANTA , orasul VIRE  -Normandia ) prin Programul Operational Capacitate 
Administrativa  Performanta in administratia publica din Municipiul Sacele  „ Proiect POCA 
MYSMISS /123/ 111300  “ pentru suma de,                                                                           (suma 
în litere si în cifre, precum si moneda ofertei) , plătibilă conform Graficului de plati acceptat. 
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată TVA în valoare de           (suma în litere si în cifre) 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câstigătoare, să începem executia 
lucrarilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere si sa terminam lucrarile in 
conformitate cu graficul de executie anexat, in ......... luni calendaristice. 
 
3.Ne angajăm să mentinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile (perioada în litere si 
în cifre) respectiv până la data de .......... (ziua/luna/anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi si 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4.Până la încheierea si semnarea contractului de achizitie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câstigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
 
5.Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câstigătoare, să 
constituim garantia de bună executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 
 
6. Precizam că: 

  depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă"; 

 nu depunem ofertă alternativă. 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
6.Întelegem că nu sunteti obligati să acceptati oferta cu cel mai scăzut pret sau orice altă ofertă pe 
care o puteti primi. 
 
Data __/__/____ 
 
 
................................, (semnătură), în calitate de ..................... legal autorizat să semnez oferta 
pentru si în numele ............. ......................................(denumirea/numele operatorului economic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     Anexa la oferta financiara 
 

Nr.crt SERVICII Lei /pers/zi 
fără TVA 

Nr. Pers x 
nr. Zile 

Total lei  
fără TVA 

Total lei  
cuTVA  

1 Bilet avion dus-întors     

2 Servicii de cazare     

3 Servicii traducere      

4…. Altele servicii necesare 
organizării - conform caietului 
de sarcini. 
Acestea se vor detalia pe 
subcapitole 

    

      

      

 TOTAL (fără TVA)     

 TVA     

 TOTAL cu TVA      

           
 
Data __/__/____ 
 
 
................................, (semnătură), în calitate de ..................... legal autorizat să semnez oferta 
pentru si în numele ............. ......................................(denumirea/numele operatorului economic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        FORMULAR nr. 8 
Operator economic                                                                                                   
................................ 
(denumirea/numele) 

ACORD DE ASOCIERE 
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 
                              (daca este cazul ) 
Părţile acordului : 
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
şi 
  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
 
2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 
................................(denumire entitate  contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru 
...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 
 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca 
fiind câştigătoare.  
 
2.2 Activitaţi ce se vor realiza de fiecare membru al asocierii in parte:  
1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de 
achiziţie publică este: 
 
1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de 
asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
 
1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
 
3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii 
de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul 
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  
 
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru 
întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea 
constituită prin prezentul acord.  
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru 
semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul 
acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 
 
5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 
expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 
alte cauze prevăzute de lege. 
 
6 Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
 



7 Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
 
8. Alte clauze:____________________________________________ 
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi............................(data semnării lui) 
 
 
 
 
 
Liderul asociatiei: 
 
______________________ 
(denumire autoritate contractanta) 
 
ASOCIAT 1, 
___________________ 
 
ASOCIAT 2, 
___________________ 
 
 
 
Notă!: 
 
Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele 
specifice ale obiectului contractului/contractelor. 
Se prezintă acordul de asociere încheiat cu toţi asociaţii, din care să rezulte lucrarile care se 
executa de fiecare asociat, precum şi valoarea ce revine fiecărui asociat 
În cazul asociaţiei câştigătoare a licitaţiei,  asociere va fi legalizata potrivit legii şi va constitui parte 
integrantă a contractului de achiziţie publică. 
  



.......................... FORMULAR nr. 9 
(denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND EXPERINȚA SIMILARĂ 

 
Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume) în calitate de împuternicit al 
................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul 
înregistrat la .............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.: 
...............................,fax: ............................, e-mail: ......................................................, Cod fiscal 
.............................,Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. 
înmatriculare/înregistrare, data), obiectul de activitate, pe domenii: 
__________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după caz, 
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare 
specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare) 
2._____________________________________________________ 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din 
prezenta declaraţie. 
 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; 
subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 
 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
 
 
 

 
Operator economic, 
.................................. 
Nume și prenume 
(semnătură autorizată) 
  

Nr. 
crt. 

Obiect contract CPV Denumirea/ 
numele 
beneficiarului/ 
clientului 
Adresa 

 
Calitatea  

 
Preţ total 
contract 

Procent 
îndeplinit 
de furnizor  

Perioada de 
derulare 
contractul  
 

 1 2 3 4 5 6 8 

1        
2        

        
.....        



                                                                                                        FORMULAR nr. 10 
 
Operator  economic 
........................................................................................... 
(denumirea/numele) 

 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 

 
 
 

Scrisoare de inaintare a ofertei 
Catre .......................................................................................... 
         (denumirea entitatii contractante si adresa completa) 
 
Ca urmare a solicitarii de oferta  nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), privind 
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului.”  Organizarea unei vizite de studiu  in luna mai 
2019 , intr-o tara membra UE (FRANTA , orasul VIRE  -Normandia ) prin Programul Operational 
Capacitate Administrativa  Performanta in administratia publica din Municipiul Sacele  „ Proiect 
POCA MYSMISS /123/ 111300  “    denumirea contractului de achizitie publica), noi 
....................................... (denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: 
 
- documentele care insotesc oferta inclusiv documentul ______________________(tipul, 
seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilita de 
dumneavoastra prin documentatia de atribuire; 
 
2. Persoana de contact (pentru aceasta procedura) 

Nume  

Adresa  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 
 
Cu stima, 
Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului       ............................................. 
Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei      ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalii despre ofertant  
Numele ofertantului                                                                   .................................................... 
Tara de resedinta        ..................................................... 
Adresa          .................................................... 
Adresa de corespondenta (daca este diferita)     .................................................... 
Telefon / Fax                                     ....................................................        
Data                                      .................................................... 
  



 FORMULAR 11 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 
Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în 
…………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la 
Registrul Comerţului sub nr. …..……………………, CUI ………………, atribut fiscal ……............., 
reprezentată legal prin …...................................……………………………………………, în calitate 
de ………...…………………………, împuternicim prin prezenta pe 
…......………............………………, domiciliat în ……………..........………………… 
…………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP 
…….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, 
având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. 
……………………, organizată de …………………………….................în scopul atribuirii 
.contractului ”  Organizarea unei vizite de studiu  in luna mai 2019 , intr-o tara membra UE 
(FRANTA , orasul VIRE  -Normandia ) prin Programul Operational Capacitate Administrativa  
Performanta in administratia publica din Municipiul Sacele  „ Proiect POCA MYSMISS /123/ 
111300  “  autoritate contractantă 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea 
la procedură; 
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 
desfăşurării procedurii. 
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 
privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 
 
 
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 
     
 
 
Data            Denumirea  mandantului 
                            S.C. ………………………………… 

reprezentată legal prin 
 ___________________________ 
 (Nume, prenume) 
___________________________ 
 (Funcţie) 
___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTRACT DE SERVICII  

Nr...... /..................... 

 
 
1. Părţile contractante 

 
În temeiul art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice coroborat cu art. 43 

din Hotarârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice s-a încheiat prezentul contract de  servicii, între: 
 

PRIMARIA MUNICIPIULUI SACELE  –reprezentata  prin Primar – Ing. Popa Virgil, cu 
sediul în Mun. Săcele, str. Piaţa libertăţii nr.17, telefon/fax 0268/273599, cod fiscal 4317649, Cont 
IBAN RO21TREZ24A510103580201X deschis la Trezoreria Municipiului Săcele, în Calitate de 
Achizitor,  pe de o parte, 

 
şi  

SC .................................................... SRL , cu sediul .,.................................. ,cod postal 
................. , tel....................... înregistrare la Registrul Comerțului  ....................................... , CUI 
........................ , cont …………………………………………Trezoreria ………………….., 
reprezentată prin ..................................  , având funcţia de administrator,în calitate de prestator, 
pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  
e)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau 
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 
nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligaţiilor uneia din părţi; 
f) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
g). proiect - Proiect POCA /123/ 111300- Programul Operational Capacitate Administrativa  
Performanta in administratia publica din Municipiul Sacele   
 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
 
 
Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul şi preţul contractului 
4.1. Organizarea unei vizite de studiu  in luna mai 2019 , intr-o tara membra UE (FRANTA , orasul 
VIRE  -Normandia ) prin Programul Operational Capacitate Administrativa  Performanta in 
administratia publica din Municipiul Sacele  „ Proiect POCA MYSMISS /123/ 111300  
 
Cod CPV : 79952000-2– Servicii pentru evenimente 

 
4.1.1.Perioada vizitei 28.05.2019-01.06.2019   
4.1.2.Durata  5 zile -Durata zilnica a evenimentelor  oficiale  aproximativ 6 ore 



4.1.3.Participanti - 10 persoane -echipa de implementare a Proiectului- personal  din cadrul 
Primariei Mun.Sacele 
4.1.4.Locul de derulare   -Orasul VIRE  (Normandia) -FRANTA 

 
 
4.2.Descrierea contractului :  
Prestatorul va asigura  următoarele servicii:  
4.2.1. Asigurarea transportului aerian din România în ţara de destinaţie Franta - în care se 
desfăşoară vizita de studiu şi retur   (bilete de avion clasa economic, companii de linie  ; 
 Pretul biletului( va include bagaj de mana + cala)   este  conform H.G. nr. 518/1995, cu 
modificările și completările ulterioare.   Plecarea /zborul pentru drumul dus Bucuresti -Paris  va fi  
seara /dupa-masa  zilei de 27.05.2019 ; iar zborul retur Paris -Bucuresti  va fi in seara /dupa-masa 
zilei de 01.06.2019 
4.2.2 Asigurarea cazării cu micul dejun inclus  - 4 nopţi pentru cei 10  participanţi -  
Propunerea a  minimum 2 variante de hoteluri pentru cazarea participanţilor în cadrul unui hotel de 
3*  (decizia privind alegerea locatiei de cazare aparţine beneficiarului) 
.Camerele vor îndeplini următoarele condiţii minime:  - vor dispune de  două paturi separate, de 
baie proprie cu cadă/duş, prosoape, aer condiţionat, cablu TV/internet, etc astfel încât să se 
asigure condiţii adecvate de cazare; (Valoarea maximă a serviciilor de cazare  este conform H.G. 
nr. 518/1995, cu modificările și completările ulterioare) 
4.2.3.Inchirierea /Asigurarea serviciilor de transport în ţara de destinaţie pentru  cei 10 participanţi 
Transportul pe teritoriul tării gazdă se va asigura cu mijloace de transport moderne, "in perfecta 
stare de funcționare” . 

4.2.3.1. Se va asigura transportul/transferul  dus-întors între aeroport (Paris ) şi hotel (Vire ), 
(prin oricare din modurile de transport următoare: rutier, feroviar,aerian - potrivit legislatiei in 
vigoare)  
4.2.3.2. Pe parcursul celor  5 zile  ale vizitei de studiu ,se va asigura deplasarea/transportul 
auto al  participanţilor între hotel şi instituţiile şi autorităţile care vor fi desfașurate activitățille 
prezentate la punctul 4.1.  (aprox. 6 ore/zi). : 

4.2.4.Asigurarea serviciilor de transport auto/transferul auto dus-întors între Aeroportul Otopeni  
Bucuresti  şi Săcele  -Transportul se va asigura cu mijloace de transport moderne, "in perfecta 
stare de functionare” 
4.2.5.Asigurarea de servicii de traducere /suport logistic - pt perioada vizitei  de  lucru  (aprox. 6 
ore/zi). 
4.2.6. Asigurari de calatorie/asigurari medicale pentru cele 10 persoane participante  
 
4.3. Pretul Contractului  
Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 
prestatorului de către achizitor, este de  …………….. lei fara TVA/ ……………..  lei cu TVA 
Finantare  -Proiect POCA /123/ 111300- Programul Operational Capacitate Administrativa  
Performanta in administratia publica din Municipiul Sacele   
 
4.4..Modalitati de plata 

• Nu se poate efectua plata în avans. 

• Plata serviciilor se va face in lei, prin ordin de plata, in baza facturii fiscale si a 
documentelor justificative :  Raportul Final  prezentat de prestator si aprocesului verbal de 
receptie a serviciilor, in maxim 30 zile de la receptie. 

 
5. Durata contractului 
Durata contractului este pȃnă la 31.06.2019, 
(Incepând de la data data semnarii de catre ambele parti  /constituirii Garanţiei de bună execuţie a 
contractului, si include  perioada pentru prestarea serviciilor, respectiv perioada de depunere şi 
aprobare a Raportului final de activitate) 
 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt:  

• Referatul de necesitate nr.................  

• Caiet de sarcini  nr..................... 

• Oferta tehnica si  financiara  a prestatorului nr........................... 

• Graficul detaliat al vizitei ..................... 

• Oferta SEAP nr....................................... 



 
7. Obligaţiile principale ale prestatorului 
 
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract conf.art.4.2.  în 
perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate.  
7.2.Graficul vizitei de documentare -    se va intocmi  in baza Graficului  de prestare a serviciilor 
prezentat prin oferta tehnica   -va include un calendar cât mai detaliat al activităților ce vor fi 
derulate în cadrul contractului, o dezvoltare a versiunii din oferta tehnica , cu indicarea etapelor / 
stadiilor esențiale ale contractului. 
7.3. Raportul Final  - va urmări Graficul proiectului  de la 7.3.- se vor detalia aspecte privind 
activităţile din timpul perioadei de raportare (inclusiv evoluţia înregistrată, precum şi orice 
obstacole şi probleme procedurale întâmpinate )  
Raportul final va fi transmis de prestator  la Autoritatea Contractanta  în termen de maxim 10 zile 
calendaristice de la finalizarea vizitei - in  în doua exemplare, pe hârtie cât şi în format electronic .   
Raportul final de activitate trebuie să conţină  Materiale/documente realizate în cadrul proiectului.  
7. 4 Raportul va fi redactat în limba română. 
7. 5- Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

7. 6. Prestatorul nu va publica articole referitoare la Serviciile care fac obiectul prezentului contract 
şi nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga 
nicio informaţie furnizată de Achizitor 
7. 7. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 
intelectuală ori industrială, dobândite în executarea Contractului vor fi proprietatea exclusivă a 
Achizitorului, care le va putea utiliza pentru realizarea obiectului contractului. 
7.8.Toate documentele elaborate în timpul executarii contractului  vor deveni proprietatea 
achizitorului.  
 
 
8. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe  care 
acesta le-a cerut şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 
8.2. Achizitorul se obligă să plătească pretul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate de către acesta, in conditiile si termenele stabilite prin prezentul contract  
8.3. Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului cu promptitudine orice informaţii şi/sau 
documente pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste 
documente vor fi returnate Achizitorului la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului. 
8.4. Achizitorul va colabora, atât cât este posibil, cu Prestatorul pentru furnizarea informaţiilor pe 
care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea contractului.  
 
 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 
penalităţi, potrivit Legii nr. 72 din 2013 privind “Măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între 
aceştia şi autorităţi contractante”, o sumă echivalentă cu rata dobanzii de referinta a Bancii 
Nationale a Romaniei, aplicabil la valoarea ramasa de executat din contract, rata dobanzii de 
política monetara, stabilita prin hotarare a Consiliului de administratie al Bancii Nationale a 
Romaniei ( conform art. 3(1) din Ordonanta nr. 13 din 24/08/2011 cu modificarile si completarile 
ulterioare). 
9.2. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin contract de către una dintre părti, în mod culpabil şi 
repetat, dă dreptul părtiii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de 
daune-interese : 

a) pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revin in conformitate cu 
dispozitiile primite de la achizitor  pentru prestarea serviciilor   -prevazute in contract, 
prestatorul  are obligatia de a plati achizitorului, cu titlu de daune-interese, o suma in cuantum 
de 5% din valoarea totala a contractului de servicii. 



b) in cazul in care neexecutarea obligatiilor asumate si/sau care ii revin este partiala, in 
conformitate cu dispozitiile   primite de la achizitor, dar corespunzatoare, prestatorul   
datoreaza achizitorului daune-interese in cuantum de 3% din valoarea totala a contractului  

9.3.Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, în mod culpabil şi 
repetat, dă dreptul părţii lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nici o altă 
formalitate şi fără nici o altă procedură judiciară sau extrajudiciară şi de a pretinde plata de daune-
interese 
9.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
9.5. Pentru întârzieri mai mari de 30 de zile  în efectuarea plăţii, din culpa achizitorului, acesta are 
obligaţia de a plăti, ca penalitaţi, potrivit Legii nr. 72 din 2013, o sumă echivalentă cu rata dobanzii 
de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, aplicabil la valoarea facturii neachitata, rata dobanzii 
de politica monetara, stabilita prin hotarare a Consiliului de administratie al Bancii Nationale a 
Romaniei ( conform art. 3(1) din Ordonanta nr. 13 din 24/08/2011 cu modificarile si completarile 
ulterioare). 
 
 
Clauze specifice 
 10. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
 
10.1.Pe toată perioada de derulare a contractului, Furnizorul de servicii va respecta următoarele 
principii profesionale şi de performanţă : 

• va demonstra beneficiarului că deţine competentele profesionale şi legale asumării calităţii 
de furnizor al serviciilor contractate. 

• prin semnarea contractului de servicii, furnizorul recunoaşte atât importanta  serviciilor pe 
care trebuie să le furnizeze, cât şi constrângerile financiare, materiale, de personal şi pe 
cele legate de termenele de realizare a proiectului.  

• va acţiona pe baza standardelor profesionale, de competenţă şi de calitate care vor asigura 
îndeplinirea obiectivelor contractului la termen şi în limita fondurilor alocate.  

• în cadrul proiectului va fi asistat de beneficiar pentru a nu se produce întârzieri sau abateri 
de la cerinţele contractului. 

• va acţiona pro-activ în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor contractului, 
10.2 .Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract in conformitate cu 
graficul de prestare convenit cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului 
asumat şi în conformitate  cu documentele contractului   
 
 
11. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
11.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice informaţii pe care acesta le-a 
cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 
11.2. Achizitorul va stabili impreuna cu prestatorul Graficul detaliat al vizitei  
 
 
12. Receptie si verificari  
12.1  Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din oferta . 
12.2  Verificările vor fi efectuate numai cu notificarea prealabilă a prestatorului cu privire la ziua şi 
ora stabilită pentru verificare. 
12.3. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru acest scop. 
12.4. Dacă prestatorul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea 
verificărilor care se vor considera a fi efectuate în prezenţa prestatorului, iar acesta va accepta 
rezultatele ca fiind corecte. 
12.5.  Operaţiunile recepţiei implică: 

-  identificarea serviciilor prestate; 
- constatarea eventualelor neconcordanţe a prestaţiilor faţă de oferta financiara  si de    
solicitările date de către achizitor. 
-constatarea eventualelor deficienţe; 



12.6.- Procesul- verbal de recepţie a serviciilor prestate (intocmit in baza raportului final ) va fi 
semnat de către achizitor, sub rezerva remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate. 
 
 
13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
13.1 Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data incheierii contractului.       
13.2 Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în 
termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
13.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, 
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/ 
perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act 
adiţional. 
13.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
prestatorului.  
 
 
14. Ajustarea preţului contractului. 
14.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
Oferta financiara  a prestatorului . 
14.2 - Preţul contractului este ferm si nu se ajusteaza. 
 
15.Subcontractanţi 
15.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul. 
15.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
15.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
15.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului 
contractului şi va fi notificată achizitorului. 
 
16. Forţa majoră 
16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
16.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
16.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
16.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor. 
16.5. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare. 
16.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni  
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
16.7 - Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din Contractul de Servicii de către oricare din părţi 
situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar 
după data semnării Contractului de Servicii de către părţi. 
16.8 - Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare 
dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din 
prezentul Contract de Servicii este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, 
Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru 



rezilierea de către Prestator pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea 
Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore. 
 
17. Garanţia de bună execuţie a contractului 
17.1 Furnizorul  are obligaţia de a constitui Garanţia de bună execuţie prin virament bancar sau 
printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de 
o societate de asigurări, în condiţiile legii, ( devine anexă la contract )  , în cuantum 
.........................lei reprezentand   5 %, din valoarea totală a contractului, fără TVA. Garanţia de 
bună execuţie a contractului va fi valabilă până la îndeplinirea contractului. 
17.2 Garanţia de bună execuţie a contractului va fi pusă la dispoziţie de către Prestator în termen 
de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract de ambele părţi. 
17.3.Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 
oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, în limita 
prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate 
prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea 
contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului 
instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de 
calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, 
contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 
17.4 Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la 
data întocmirii procesului-verbal de recepţie a serviciilor   care fac obiectul contractului de achiziţie 
public sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 
 
18. Soluţionarea litigiilor 
18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 
cu îndeplinirea contractului. 
18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze, fie de către instanţele judecătoreşti competente.  
 
19. Amendamente 
19.1.- Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional. 
19.2.- Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului,de a conveni,prin act 
aditional,adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii. 
 
20 Confidenţialitate 
20. 1 Părţile se obligă să respecte condiţiile de securitatea informaţiilor în acord cu Standardul 
internaţional ISO-IEC 27001 şi ISO – IEC 27002/2005 aplicabile la nivelul Autorităţii Contractante  
20. 2 Părţile se obligă să respecte pe toată durata derulării prezentului Contract confidenţialitatea 
tuturor documentelor, informaţiilor şi a datelor cu caracter personal, în conformitate cu normele 
legale în vigoare aplicabile. 
 
21. Limba care guvernează contractul 
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
22. Comunicări 
22.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
23. Legea aplicabilă contractului 
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Părţile au înteles să încheie azi ..................... prezentul contract în 4 (patru) exemplare, cu valoare 
de original, din care un exemplar va ramane la prestator.  
 
              ACHIZITOR                                        PRESTATOR 
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