
Page 1 of 15 
 

FORMULARE 
 

Formular 1 Angajament privind susţinerea economică si financiara a  ofertantului/ grupului de 
operatori economici 

Formular 2 Angajament privind susţinerea capacitatea tehnică şi/sau profesională a  ofertantului/ 
grupului de operatori economici 

Formular 3  Model Acord subcontractare  

Formular 4 Acord de asociere în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de 
achiziţie publică 

Formular 5  Formular de oferta  si Anexa 

Formular 6 Declarație privind respectarea condițiile obligatorii din domeniile mediului, social şi al 
relațiilor de munca  

Formular 7 Declaraţie privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016) 

Formular 8 Declaraţie privind evitarea conflictului de interese ( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 

Formular 9 Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea 
98/2016 

Formular 10 Declaratie privind lista principalelor livrari prestări de servicii in cursul unei perioade 
ce acoperă cel mult ultimii 3 ani. 

Formular 11 Model imputernicire în scopul atribuirii contractului 
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FORMULAR 1 
 
.......................... 
(denumirea)            

 
ANGAJAMENT 

privind susţinerea economica si financiara 
a Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractanti propusi/Terti sustinatori   

 
 

Catre, _______________________________________________ 
            (denumirea autoritaţii contractante şi adresa completa) 

 
 

          Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _____________________________________________,  
                                                                                   (denumirea contractului de achiziţie publica) 

noi _________________________________________________________________________________________, 
(denumirea Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractanti propusi/Terti sustinatori  economic si financiar) 
reprezentata prin________________________având sediul înregistrat la ________________________________, 
                                    (nume, prenume, funcţia)                          (adresa Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractanti 

propusi/Terti sustinatori  economic si financiar) 
ne obligam, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, sa punem la dispoziţia ________________________________  

(denumirea Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractanti propusi/Terti sustinatori economic si financiar)  
toate resursele necesare pentru îndeplinirea integrala, reglementara şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, 
conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publica ce urmeaza a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractanta: 
 
......................................................................................................................................................................................... 
(se precizeaza explicit resursele/echipamentele/personalul care sunt puse la dispoziția operatorului economic) 
 

Acordarea susţinerii economice si financiare nu implica alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse 
în propunerea financiara. 

În acest sens, ne obligam în mod ferm, necondiționat și irevocabil, ca, în cazul în care contractantul întâmpina dificultați 
pe parcursul derularii contractului, sa asiguram îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate prin angajamentul de susținere, prin 
implicarea noastra directa.  
 

Noi, _________________________________________________________________________________,  
(denumirea Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractanti propusi/Terti sustinatori economic si financiar) 

declaram ca înţelegem sa raspundem, în mod necondiţionat, faţa de autoritatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligaţii 
asumate de _____________________________________________, în baza contractului de achiziţie publica, 
                                      (denumire ofertant/grupul de operatori economici) 
determinata de orice eventuala neonorare a obligaţiilor de susţinere cu resurse din partea noastra, conform prezentului 
angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.  

 
Noi, ______________________________________________, declaram ca  vom respecta contractul de   

                        (denumirea Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractanti propusi/Terti sustinatori economic si 

financiar) 

achiziție publica pentru obligațiile asumate și înţelegem sa raspundem pentru prejudiciile cauzate autoritaţii contractante ca 
urmare a nerespectarii obligaţiilor prevazute în angajament. 

 
Prezentul reprezinta angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182 și art. 184 din Legea 

nr.98/2016, care da dreptul autoritaţii contractante de a solicita, în mod legitim, sa raspundem în mod solidar cu ofertantul, pentru 
executarea contractului de achiziţie publica, sa îndeplinim obligaţiilor asumate prin acest angajament, în situaţia în care 
____________________________ întâmpina dificultaţi pe parcursul derularii contractului. 
 (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) 
 

Data completarii,        
                     _____________       ____________ 

  (Nume prenume reprezentant / functia/ semnatura autorizata) 
 

Notă: declaraţia se va completa de - Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractanti propusi/Terti sustinatori  
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        FORMULAR 2 

_____________ 
(denumirea)                                                                 ANGAJAMENT 

privind susţinerea capacității tehnice şi/sau profesionale  
a Candidatului/Ofertantului/Ofertantului asociat/Subcontractantilor propusi/Tertilor sustinatori   

 
Catre, _______________________________________________ 
            (denumirea autoritaţii contractante şi adresa completa) 

 
 

          Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _____________________________________________,  
                                                                                   (denumirea contractului de achiziţie publica) 

noi _________________________________________________________________________________________, 
(denumirea Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractanti propusi/Terti sustinatori tehnic şi/sau profesional) 

reprezentata prin________________________având sediul înregistrat la ________________________________, 
                                    (nume, prenume, funcţia)                     (adresa Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractanti 

propusi/Terti sustinatori  tehnic şi profesional) 
ne obligam, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, sa punem la dispoziţia ________________________________  

(denumirea Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractanti propusi/Terti sustinatori tehnic şi/sau profesional)  
urmatoarele resurse necesare pentru îndeplinirea integrala, reglementara şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de 
acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publica ce urmeaza a fi încheiat între ofertant şi autoritatea 
contractanta: 
 
......................................................................................................................................................................................... 
(se precizeaza explicit resursele/echipamentele/personalul care sunt puse la dispoziția operatorului economic) 
 

Acordarea susţinerii tehnice și profesionale nu implica alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în 
propunerea financiara. 

În acest sens, ne obligam în mod ferm, necondiționat și irevocabil, ca, în cazul în care contractantul întâmpina dificultați 
pe parcursul derularii contractului, sa asiguram îndeplinirea completa și reglementara a obligațiilor contractuale prin implicarea 
noastra directa.  
 

Noi, ________________________________________________________________________________,  
(denumirea Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractanti propusi/Terti sustinatori tehnic şi profesional) 

declaram ca înţelegem sa raspundem, în mod necondiţionat, faţa de autoritatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligaţii 
asumate de _____________________________________, în baza contractului de achiziţie publica, 
                                      (denumirea Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractanti propusi/Terti sustinatori tehnic 

şi/sau profesional) 
determinata de orice eventuala neonorare a obligaţiilor de susţinere cu resurse din partea noastra, conform prezentului 
angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune. 

 
Noi, ______________________________________________, declaram ca  vom respecta contractul de  

                        (denumirea Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractanti propusi/Terti sustinatori tehnic şi 

profesional) 

achiziție publica pentru obligațiile asumate și înţelegem sa raspundem pentru prejudiciile cauzate autoritaţii contractante ca 
urmare a nerespectarii obligaţiilor prevazute în angajament. 

 
Prezentul reprezinta angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182 din Legea nr. 98/2016, care 

da dreptul autoritaţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de catre noi a serviciile în legatura cu care sunt necesare 
respectivele calificari, precum și a obligaţiilor asumate prin acest angajament, în situaţia în care ____________________________ 
întâmpina dificultaţi pe parcursul derularii contractului. 

(denumirea Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractanti propusi/Terti sustinatori tehnic şi/sau profesional). 
Data completarii,        

                     _____________       ____________ 
  (Nume prenume reprezentant / functia/ semnatura autorizata) 

Notă: declaraţia se va completa de - Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractanti propusi/Terti sustinatori  
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FORMULAR 3 
  

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 
în vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica  

 
 Prezentul acord de subcontractare are ca temei legal art. 55 din Legea privind achizitiile 

publice nr 98/2016 
 
Si a fost incheiat intre __________________ 
__________________________ pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de furnizare 
_______________________________________,  organizata de  
                                      (denumire contract) 

_____________________________________________________________ 
           (denumire autoritare contractanta) 

 
1. Partile acordului: 

 
 Acest acord este incheiat intre   _______________ cu sediul in ___________ 
____________________, reprezentata prin __________________   si 
              (adresa,tel.,fax)                                                      

denumita in cele ce urmeaza contractant general 
 
si 
________________________ cu sediul in _________________________________, 
                                                                                                                                     (adresa,tel.,fax)                           

reprezentata prin __________________ si ____________________ , denumita in cele ce urmeaza 
subcontractant. 
 
2. Obiectul acordului: 

 
Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului acord sunt_________________ de: 
            (lucrari,produse,servicii) 

- ____________________ 
- ____________________. 
 

Art.2. Procent…………% din contractul de furnizare . 
  
 Art.3. Durata de executie, furnizare, prestare(dupa caz)  a ___________________________ este  
de…………zile.   
 
Art.4. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care 
contractantul le are fata de autoritatea contractanta conform 
contractului______________________________________________________________.                                         
(denumire contract) 

 
Art.5. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se 
vor solutiona pe cale legala. 
 
Prezentul acord s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 
______________________    _________________________ 
              (contractant)                                                            (subcontractant)   
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FORMULAR 4 
 

ACORD DE ASOCIERE 
în vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica 

 
 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016 
    

1. Parţile acordului : 
_______________________, reprezentata prin _________________, în calitate de ________ 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi 

  ________________________ reprezentata prin _________________, în calitate de ________ 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

 

2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit sa desfaşoare în comun urmatoarele activitaţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publica organizata de ____________________________ 

(denumire autoritate contractanta)  
pentru atribuirea contractului _________________________________ 
                                                (obiectul contractului/acordului-cadru) 

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publica în cazul desemnarii ofertei comune ca fiind 

câştigatoare, dar in mod specific, fiecare asociat va executa urmatoarele activitați: 

1) Asociatul _________________________________ 
(denumire operator economic) 

2) Asociatul _________________________________ 
(denumire operator economic) 

 

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  
1)  ___________________________________ 
2) ___________________________________ 
… ___________________________________ 

 
2.3 Contribuţia financiara/tehnica/profesionala a fiecarei parţi la îndeplinirea contractului de achiziţie 
publica este: 
 

1)_______ % S.C. ___________________________ 
2)_______ % S.C. ___________________________ 
 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitaţile comune desfaşurate de asociaţi se va 
efectua proporţional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv: 
 

1)_______ % S.C. ___________________________ 
2)_______ % S.C. ___________________________ 
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3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egala cu perioada derularii procedurii de 
atribuire şi se prelungeşte corespunzator cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnarii 

asocierii ca fiind câştigatoare a procedurii de achiziţie).  

 
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 
 
4.1 Se împuterniceşte ________________, având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei 
comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituita prin prezentul acord.  
 
4.2 Se împuterniceşte ___________________, având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 
contractului de achiziţie publica în numele şi pentru asocierea constituita prin prezentul acord, în cazul 

desemnarii asocierii ca fiind câştigatoare a procedurii de achiziţie). 
 
5. Încetarea acordului de asociere 
 
5.1 Asocierea îşi înceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a activitaţilor prevazute la art. 2 din acord; 
c) alte cauze prevazute de lege. 

 
6. Comunicari 
 
6.1 Orice comunicare între parţi este valabil îndeplinita daca se va face în scris şi va fi transmisa la 
adresa/adresele _______________________, prevazute la art. _________. 
 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalitaţi de comunicare. 
 
7. Litigii 
 
7.1 Litigiile intervenite între parţi se vor soluţiona pe cale amiabila, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluţionate de catre instanţa de judecata competenta. 
 
8. Alte clauze:____________________________________________ 
Prezentul acord a fost încheiat într-un numar de ____ exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astazi............................(data semnarii lui) 

 
Liderul asociatiei: 

 
______________________ 

 
ASOCIAT 1, 
___________________ 
(Denumire operator economic, 

Nume prenume reprezentant / functia/ semnatura autorizata) 
 
ASOCIAT 2, 
___________________ 
(Denumire operator economic, 

Nume prenume reprezentant / functia/ semnatura autorizata) 
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FORMULAR 5 
 
 
       Ofertant 
____________________ 
       (denumirea/numele) 

 

 
FORMULAR DE OFERTA 

 
Catre ___________________________________________________________ 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 
(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam servicii de 
_______________________________________, pentru suma de______________________ lei 
                             (denumirea serviciilor, dupa caz)                                                        (suma in litere si in cifre)                                        
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________lei si pentru  
                                                                                                                       (suma in litere si in cifre) 

un termen de realizare pentru indeplinirea contractului de ____________________________. 
  

2. Ne angajam ca, în cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, să prestăm serviciile 
conform cerinței din documentația de atribuire. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ______________________ 
zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 
        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un 
contract angajant intre noi. 

5. Alaturi de oferta de baza: 
     _ 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat 
in mod clar "alternativa"; 
     _ 
    | _|   nu depunem oferta alternativa. 

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe 
care o puteti primi. 
 

Data _____/_____/ 
__________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

__________________ oferta pentru si in numele ____________________________________. 
  (semnătură și ștampilă)                                                                (denumirea/numele ofertantului) 
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       Ofertant 
____________________ 
       (denumirea/numele) 

 
 

Anexa la Formular de oferta 
 

 
CENTRALIZATOR PRETURI 

  
Nr. 
Crt. 

Denumire  U.M. Cantitate Pret unitar/ lei 
fara TVA 

Valoare totala/ lei 
fara TVA 

1. Curs calificare buc 64   
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FORMULAR 6 
     
Ofertant/subcontractantului 
............................................................ 
 (denumirea/numele) 
 

 
 DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA CONDIȚIILE OBLIGATORII DIN DOMENIILE 

MEDIULUI, SOCIAL ŞI AL RELAŢIILOR DE MUNCA 

 
 
 
Subsemnatul ........................... (nume, prenume), in calitate de reprezentant imputernicit al 
................................. (denumirea ofertant/subcontractantului), declar pe propria raspundere ca ma angajez 
sa realizez activitatile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii din 
domeniile mediului, social şi al relaţiilor de munca, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii 
Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile 
internaţionale în aceste domenii si am inclus in oferta costul pentru indeplinirea acestor obligatii. 
 
 
 
 
 
 
Data completarii ....................... 
               

Ofertant/subcontractantului 
…….................................. 

           (Nume prenume reprezentant ofertant/ subcontractant; functia/ semnatura 

autorizata) 
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FORMULAR 7  

          OPERATOR ECONOMIC  
          ____________________ 
           (denumirea/numele) 
  

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
(art. 164 din Legea 98/2016) 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al           
_____________________________________________________________, declar pe propria răspundere, 
                                 (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 
ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre 
infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
respectiv: 
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.  
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face 
obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.  
 
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 ......................      
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Notă: declaraţia se va completa de - Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractanti propusi/Terti sustinatori 
FORMULAR 8 

 
          OPERATOR ECONOMIC  
          ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind evitarea conflictului de interese 

( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 
 
1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant 
asociat/subcontractant), la…………………………, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în 
declaraţii, următoarele: 
   a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al 
ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio persoană care face parte din 
consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, a terților susținători ori 
subcontractanților propuși, nu participă în procesul de verificare/evaluare a ofertelor; 
   b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al 
doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a 
................................................................................... 
   c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes personal, 
financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi 
imparţialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de evaluare;  
   d) eu sau 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 ........................................................................., 
implicate în procedura de atribuire;  
   e) eu sau 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 
.................................................................. și care sunt implicate în procedura de atribuire.  
 
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 ........................................................... cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
   
  Data completării ...................... 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
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    FORMULAR 9 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

 
DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 
din Legea 98/2016 

 
Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului economic 
persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de 
................................................................................................ pentru achiziția de 
............................................................................................................................, cod CPV 
..................................., la data de ............................., organizată de 
............................................................................., declar pe proprie răspundere că: 
 
1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general 
consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din Legea nr. 
98/2016.  
2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, 
respectiv:  
a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 
b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;  
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune 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 ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;  
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de 
achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, 
iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte 
sancțiuni comparabile;  
h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității 
contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi 
selecție;  
i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obținem 
informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu 
am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor 
autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire.    
 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
 
Operator economic, 
………………………. 
(semnătura autorizată ) 
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Notă: declaraţia se va completa de - Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractanti propusi/Terti sustinatori  
 

FORMULAR 10 
 
OFERTANT           
 
  ................................................. 
           (denumirea/numele) 

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTĂRI DE SERVICII IN CURSUL UNEI PERIOADE CE ACOPERĂ  

CEL MULT ULTIMII 3 ANI 
 

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..................................................................,  
                                             (denumirea/numele si sediul/adresa 

candidatului/ofertantului) 

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

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

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in 
tabelul anexat sunt reale. 
 
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta 
declaratie. 
 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii 
contractante..................................................................... 
......................................................................................    cu privire la orice  

                                       (denumirea si adresa autoritatii contractante) 
 aspect tehnic si financiar in    legatura cu activitatea noastra. 
 
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de   ...................................................... . 

 (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 
 

Ofertant, 

 

………… ………………. 

(semnatura autorizata ) 
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FORMULAR 11 

 
 

 
ÎMPUTERNICIRE 

Nr. ........../ ....(data)...... 
 Subscrisa,   _____________________________,   cu sediul în _______________, telefon 
_______________, fax _______________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
___________________, Cod de Înregistrare Fiscală _______________, 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 de _____________________, organizată de 
________________________________   în scopul atribuirii contractului de 
_________________________________________. 

În îndeplinirea mandatului său, mandatarul va avea următoarele drepturi: 
1. Să semneze toate actele şi documentele ofertei care emană de la subscrisa în legătură cu 

participarea la procedura de atribuire sus-menţionată (în original şi pentru confirmarea conformităţii cu 
originalul a documentelor depuse în copie). 

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 împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 

subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 
Notă: se va prezenta actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, 

carte de identitate, paşaport etc.).                                                                

 
 
Data                                                         Denumirea mandantului 

 _____________            S.C. _______________________________  
                                                           reprezentată prin  

                                                        Semnătura 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020  
Axa prioritară 5: „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” 
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Prioritatea de investitii 9.ii: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității 
Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală 
și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC 
Titlul proiectului: „Operaționalizarea ”Centrului Social Multifuncțional” din comuna Plenița” 
Contract nr.: POCU/827/5/2/139913 
Beneficiar: Comuna Plenița, jud. Dolj 
Parteneri: P1 – FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE; P2 - Asociația C.R.O.N.O.-Centrul de Resurse pentru 
Organizaþiile Non-profit din Oltenia; P3 - LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN NICOLAESCU - PLOPSOR " PLENIȚA/Management 

 
 

 CONTRACT PRESTĂRI SERVICII 
nr. ____________ din data ______________ 

 
1. PREAMBUL 
În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, a Hotărârii de Guvern nr.395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică în Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice a fost încheiat prezentul contract de 
prestări de servicii 
 
Părţile 

COMUNA Plenița, cod de înregistrare fiscală 4332266, având sediul în Strada Traian, nr. 
34, Plenița, jud. Dolj, cod postal  207460, România, telefon/fax: 0251 368669/0251 368086, email: 
plenita@cjdolj.ro, reprezentată legal de Mihai-Puiu Calafeteanu, având funcția de primar, în calitate 
de Achizitor, pe de o parte, 
 

și  
 
SC ___________SA/SRL cu sediul in __________, str. _________, nr. ___, jud. ____, 

telefon/fax ________, număr de înmatriculare J__/___/____, cod fiscal __________, cont 
____________________________ deschis la Trezoreria ____________, reprezentată prin 
________________- director, în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi prestator  - părtile 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 fac obiectul contractului;  
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 
serviciilor prestate conform contractului; 
f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. 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; 



 

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
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 in mod diferit. 
 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obligă să asigure servicii de formare la care vor participa 64 persoane (membrii ai 
grupului tinta) apartinand comunitatii marginalizate.  
Astfel, 64 persoane vor participa la cursuri de calificare nivel 2 pentru urmatoarele domenii:  

1. Îngrijitoare bătrâni la domiciliu (nivel 2, 360 ore); 
2. Lucrător în comerț (nivel 2, 360 ore). 

5. Preţul contractului 
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, este de 
________ lei, la care se adauga TVA de _______ lei;  
 
6. Durata contractului 
6.1 Durata prezentului contract este de ___ luni, de la data semnarii acestuia, dar nu mai târziu de data 
de 01.09.2023. 
 
7. Executarea contractului  
7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garantiei de buna executie la data de  
____________ 

 
8. Documentele contractului 
8.1  - Documentele contractului sunt: 
 - propunerea financiara 
 - propunerea tehnica 
 - caietul de sarcini (toate cerintele caietului de sarcini sunt clauze obligatorii si trebuie  
respectate de catre prestator) 
c) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul;  
d) acordul de asociere/subcontractare, dacă este cazul. 
 - garantia de buna executie (dupa caz). 
 
9.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
9.1- Prestatorul se obligă să asigure servicii de formare profesionala continua la care vor participa 64 
de persoane (membri ai grupului tinta) apartinand comunitatii marginalizate.  
Astfel, 64 persoane vor participa la cursuri de calificare nivel 2 pentru urmatoarele domenii:  

1. Îngrijitoare bătrâni la domiciliu (nivel 2, 360 ore); 
2. Lucrător în comerț (nivel 2, 360 ore). 

9.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică, anexa la 
contract. 
        (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă 
cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract 
sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   



 

9.3  -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de 
prestare intocmit in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Totodată, este răspunzător atât de 
siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului 
folosit pe toată durata contractului.  
9.4. In situatia in care personalul angajat uzeaza de dreptul la greva, prestatorul trebuie sa asigure 
desfasurarea activitatii de hranire. 
 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1.  Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile în termenul convenit. 
10.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termen de 60 zile de la 
emiterea facturii de către acesta.  
 (1) In situatia in care Achizitorul dovedeste ca nu a primit in bugetul propriu sumele necesare 
efectuarii platilor aferente executarii contractului, desi a pomovat toate formalitatile si actiunile 
prevazute de legislatia in vigoare si de instructiunile de implementare a proiectului, ori au intervenit 
imprejurari care determina intarzierea platilor si care nu se datoreaza Achizitorului, iar Achizitorul 
dovedeste cu documente legale lipsa sa de culpa, prevederile art. 11, pct. 11.2. nu se aplica.    
10.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile in termen de 60 zile la expirarea perioadei prevăzute la 
clauza 11.2. prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor, exceptand cazul in care 
Achizitorul se afla in situatia prevazuta la pct. 11.2, (1). Imediat ce achizitorul onorează factura, 
prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 1 zi 
lucratoare. 
 
11.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 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 penalitaţi, o sumă 
echivalentă cu 0,1% pe zi intarziere din preţul contractului fara T.V.A. 
11.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile in termen de 60 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% pe zi 
intarziere din plata neefectuată. 
11.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 
plata de daune-interese. 
11.4. Pentru neexecutarea totală a obligatiilor asumate si/sau care îi revin, Prestatorul are obligatia de 
a plăti Achizitorului, cu titlu de daune-interese compensatorii, o sumă în cuantum egal 10% din 
valoarea Contractului. Se consideră neexecutare totală a obligatiilor si situatia în care executarea 
obligatiilor asumate si/sau care revin Prestatorului este partială si, totodată, necorespunzătoare. 
11.5 În cazul în care executarea obligatiilor asumate si/sau care revin Prestatorului este numai 
partială, dar este corespunzătoare, suma datorată de acesta Achizitorului, cu titlu de daune-interese 
compensatorii va fi  cea prevazuta la pct. 11.1.  
11.6  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare 
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator.  În acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
12. Subcontractanţi  
12.1. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din Contract, de a încheia 
Contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în concordanţă cu oferta şi nu va avea dreptul de a 
înlocui/de a introduce noi subcontractanţi fără acceptul prealabil al Achizitorului.  



 

12.2. Contractele încheiate cu subcontractanţii declaraţi în ofertă sau cele încheiate, cu respectarea 
art. 219 alin. 5 din Legea 98/2016, în cazul înlocuirii sau introducerii unor noi subcontractanţi după 
atribuirea contractului,sunt anexe la prezentul contract.  
12.3. (1) Prestatorul poate înlocui/introduce/implica noi subcontractanţi după semnarea contractului, 
în următoarele situaţii: 
a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă 
ca fiind realizate de subcontractanţi; 
b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului în condiţiile în care activităţile 
ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea 
subcontractării acestora, numai cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare 
substanţială a contractului; 
c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contract. 
        (2)Prestatorul va transmite pentru noii subcontractanţi propuşi, certificatele şi alte documente 
necesare pentru verificarea de către Achizitor a inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contract. 
12.4. În situaţiile prevăzute la art. 13.3, Prestatorul are obligaţia de a prezenta Achizitorului cu cel 
puţin 15 zile înainte de momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi acceptați de 
Achizitor, următoarele: 
      1. contractele încheiate cu subcontractanţii, care trebuie să conţină obligatoriu, cel puţin 
următoarele elemente: 
a) activităţile ce urmează a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi; 
c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi. 
      2. declaraţii pe propria răspundere ale noilor subcontractanţi prin care aceştia îşi asumă 
respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către Prestator la ofertă, 
aferentă activităţii supuse subcontractării. 
12.5. În situaţia înlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost 
indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, prestatorul trebuie să respecte următoarele 
condiţii: 
 1. valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în 
cadrul ofertei ca fiind subcontractată; 
 2. obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de 
subcontractare anterior; 
 3.obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine activităţile realizate de 
către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora. 
12.6. În situaţia renunţării/retrageriiunui subcontractant din contract prin denunţare 
unilaterală/reziliere de către una din părţi, Prestatorul are obligaţia să preia partea/părţile din contract 
aferente activităţii subcontractate sau să înlocuiască acest subcontractant cu unnou subcontractant în 
condițiile prezentului capitol. 
12.7.(1) Subcontractantul/subcontractanți îşi pot exprima la momentul încheierii Contractului sau la 
momentul introducerii acestora în Contract opţiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor. 
        (2) În situaţia opţiunii prevăzută la alin.1, Achizitorul va efectua plăţile directe către 
subcontractanţii acceptaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate 
de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, Prestator şi subcontractant sau de Achizitor şi 
subcontractant atunci când, în mod nejustificat, prestatorul blochează confirmarea executării 
obligaţiilor asumate de subcontractant. 
        (3) Opțiunea subcontractanților de a fi plătiți direct de Achizitor nu diminuează răspunderea 
Prestatorului în ceea ce privește modul de îndeplinire al Contractului. 



 

12.8. Prestatorul are obligația ca pe toată durata contractului să notifice Achizitorului orice 
modificări ale informaţiilor privind numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai 
subcontractanţilor implicaţi în executarea prezentului contract. 
12.9.  Aplicarea dispoziţiilor prezentului capitol nu diminuează răspunderea Prestatorului în ceea ce 
priveşte modul de îndeplinire al prezentului contract. 
12.10. Achizitorul îşi rezervă dreptul ca în caz de încetare anticipată a contractului, Prestatorul să fie 
înlocuit de subcontractanţii acceptaţi. În acest caz, Prestatorului îi revine obligaţia de a cesiona 
Achizitorului contractele încheiate cu subcontractanţii acceptaţi, situaţie în care Achizitorul va opera  
modificarea contractului conform art. 221 alin.1, lit.d), subpct. iii) din Legea nr. 98/2016. 
 
13. Terţul susţinător 
13.1 În situația în care Prestatorul demonstrează îndeplinirea îndeplinirea criteriilor referitoare la 
situația economică și financiară invocând susținerea unui/unor terț/terți, Achizitorul va solicita ca 
Prestatorul și terțul/terții susținător/susținători să răspundă în mod solidar pentru executarea 
Contractului. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător(i) se va angaja sub condiţia 
neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajamentul ferm de 
susţinere, anexă la Contract. 
13.2 În cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăţi pe parcursul executării Contractului, iar pentru 
îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi 
profesională a beneficiat de susţinerea unui/unor terţ/terţi, acesta are obligaţia să garanteze 
Achizitorului materializarea aspectelor ce fac obiectul angajamentului ferm de susţinere, printr-un act 
încheiat cu terţul/terţii susţinător(i), anexă la prezentul Contract, în care se va prezenta modul efectiv 
prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de 
susţinere. 
13.3 În cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăţi pe parcursul executării Contractului, iar pentru 
a demonstra îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea 
tehnică şi profesională a beneficiat de susţinerea unui/unor terţ/terţi, Prestatorul cesionează, cu titlu 
de garanţie, în favoarea Achizitorului, orice drept la despăgubire şi/sau pretenţie la daune pe care le-
ar putea avea împotriva terţului/terţilor susţinător(i) pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin 
angajamentul ferm de susţinere. În acest sens, prin actul încheiat între Prestator şi terţul/terţii 
susţinător(i), anexă la Contract, părţile vor stabili dreptul Achizitorului la orice drept la despăgubire 
şi/sau pretenţie la daune pe care le-ar putea avea Prestatorul împotriva terţului/terţilor susţinător(i) 
pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm de susţinere. 
13.4 În cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării Contractului, iar 
susținerea terțului/terților vizează resurse netransferabile, Achizitorul are dreptul de a se adresa 
terțului/terților susținători în vederea asigurării îndeplinirii obligaților asumate prin angajamentul 
dat. 
 
14. Recepţie şi verificări  
14.1- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile dinpropunerea tehnica si din caietul de sarcini. 
14.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 
are obligaţia de a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru 
acest scop. 
 
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
15.1 - (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor începand cu data de ________. 
 (2) În cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi 



 

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului. 
15.2 - (1)Serviciile trebuie prestate în baza contractului sau trebuie finalizate în termenele convenite 
de părţi. 
(2) În cazul în care:  

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 
b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 
contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de 
prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun 
acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  

15.3 - În afara cazului în care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita penalităţi 
prestatorului.  
 
16. Ajustarea preţului contractului 
16.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
16.2 - Preţul contractului nu se ajusteaza si ramane fix pe toata perioada desfasurarii contractului. 
 
17. Amendamente  
17.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. 
 
18. Cesiunea  
18.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
18.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract.  
 
19. Incetarea Contractului 
19.1 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante 
judecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti: 
- nu isi executa una dintre obligatiile contractuale 
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte 
de inceperea executarii prezentului contract; 
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti; 
- in termen de 10 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a 
executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin. 
- nu dispune de certificatele/autorizatiile/avizele necesare functionarii sau nu sunt reînnoite la 
expirarea celor existente. 
19.2. - Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica 
celeilalte parti, cu cel putin 10 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele. 
19.3. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre 
partile contractante. 
19.4. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat 
incetarea contractului. 
 
20. Rezilierea contractului 



 

 20.1. - Nerespectarea de catre prestator, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, da dreptul achizitorului de a rezilia contractul si de a pretinde plata de daune-interese, al 
caror cuantum se va stabilli in conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală. 
 20.2. - Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la transmiterea 
notificarii scrise de catre achizitor, daca prestatorul nu-si indeplineste obligatiile asumate in acest 
termen, iar cu privire la plata daunelor interese, prezentul contract constituie titlu executoriu. 
 20.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de 
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care 
conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar 
fi contrara interesului public. 
 20.4. - Achizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o notificare scrisa adresata 
prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta da faliment sau este insolvabil, cu conditia ca 
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru achizitor. 
20.5. - Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 
 
21. Forţa majoră 
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3 - 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. 
21.4 - 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. 
21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
22. Soluţionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face 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 legatură cu 
îndeplinirea contractului. 
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecatoreşti competente din România.  
 
23. Limba care guvernează contractul 
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
24. Comunicări 
24.1 - (1) In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte 
este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului 
contract. 
                In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare 
recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de 
oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 
          (2) Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi 
lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 



 

24.2 - Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, 
prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente. 
 
25. Legea aplicabilă contractului 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Parţile au înteles să încheie azi _____________ prezentul contract în trei exemplare.     
  
              Achizitor,                                                                               Prestator, 
                 Primar 
    Mihai-Puiu CALAFETEANU 

 


