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      Aprobat,  
                                                                          Inspector scolar general, 
                                                                                                           Prof. Ilie Stavăr 
 
 
 

I     Informatii generale 
 
A. INTRODUCERE 
 
A. 1. Informatii privind autoritatea contractanta 
A. 1. 1. Informatiile privind autoritatea contractanta, precum si sursele de finantare 
asigurate pentru indeplinirea contractului de servicii sunt prezentate in Fisa de date a 
achizitiei. 
 
A. 2. Scopul aplicarii procedurii 
A. 2. 1. Autoritatea contractanta invita persoanele juridice sau fizice interesate sa 
depuna oferta in scopul atribuirii contractului de furnizare a serviciului descris in 
Formular 9 - Fisa de date a achizitiei si in Caietul de sarcini. 
A. 2.2. Pentru atribuirea acestui contract de achizitie publica se aplica procedura 
indicata in Formularul 9 - Fisa de date a achizitiei. 
 
A. 3. Principii care stau la baza atribuirii contra ctului de achizitie publica  
a) nediscriminarea; 
b) tratamentul egal; 
c) recunoasterea reciproca; 
d) transparenta; 
e) proportionalitate 
f) eficienta utilizarii fondurilor publice; 
g) asumarea raspunderii. 
 
A.4. Legislatie aplicabila 
Atribuirea contractului de achizitie publica se realizeaza in conformitate cu prevederile: 

• O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificarile la zi; 

• H.G. nr  925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile la zi; 

• Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii; 

• H. G. nr. 1056 din 9 august 2006 privind modificarea art. 102 din Hotararea 
Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta 
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
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contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii; 

• O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica; 

• H.G. nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 30/2006 
privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 
atribuire a contractelor de achizitie publica; 

• H.G. nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 
al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor; 

• Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ Hotararea Guvernului nr. 
782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor; 

• O.U.G. nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii ; 
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Formular nr. 9 

 
II  FISA DE DATE A ACHIZITIEI  

 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTA 
 
Denumire: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDE łULUI IALOMITA  
Adresa:   str. Lacului, nr. 19   
Localitate: 
SLOBOZIA 

Cod postal: 
920024 

Tara: 
Romania 

Persoana de contact: Eremia Saru 
Gheorghe 
În atenŃia  

Telefon: 0243-231825, 0372705086 

E-mail: g_eremia_saru@yahoo.com  
 

Fax: 0243-231825, 0372705086 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): inspectoratul_scolar@yahoo.com 
Adresa autoritătii contractante: Slobozia, Str. Lacului, Nr. 19, cod: 920024, jud. 
Ialomita   
 

 
 
I.b  Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante 
 
■ministere ori alte autoritati publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional 
sau local 
□ agentii nationale 
□ autoritati locale  
□ alte institutii guvernate de legea publica 
□ institutie europeana/organizatie 
internationala 
□ altele (specificati)   

□ servicii publice centrale 
□ aparare 
□ ordine publica/siguranta nationala 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sanatate 
□ constructii si amenajarea teritoriului 
□ protectie sociala 
□ cultura, religie si actv. recreative 
■ educatie 
□ activitati relevante 

□ energie 
□ apa 
□ posta 
□ transport 

□ altele 
(specificati)________________ 
 

 
Autoritatea contractanta achizitioneaza  in  numele  altei autoritati contractante   
  
                                           DA □         NU■ 
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Alte informatii  si/sau clarificari pot fi obtinute: 
 ■ la adresa mai sus mentionata 

□ altele: (specificati / adresa/fax/interval 
orar) 

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari:  
                                                15 octombrie 2009, ora : 12:00 
                        Adresa : INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDE łULUI IALOMITA 
                            Str. Lacului, Nr.19, te l 0243-231825,  fax 0372705086  
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari :  
                                                16 octombrie 2009, ora: 12:00  

 
I. c. Cai de atac 
 
Institutia responsabila  pentru solutionare contestatie 
Denumire:   
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor  
  
Adresa: Str.Stavropoleus, nr.6, sector 3 
Localitate:  Bucuresti                    Cod postal:  030084                Tara: Romania 
E-mail: office@cnsc.ro                                          Telefon: 021 3104641 
Adresa internet:   http://www.cnsc.ro                     Fax:      021 3104642 

 
I.d.Sursa de finantare : 
 
Se specifica sursele de finantare ale 
contractului ce urmeaza a fi atribuit  
Bugetul de stat 

Dupa caz, proiect/program finantat din 
fonduri comunitare              
 
   DA  □               NU ■ 
 

 
 
II.  OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: 
„Scoala cu clasele I-VIII – TEREN SPORT”, comuna PL ATONESTI, jud. Ialomita  
II. 1.2) Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare  
 
(a) Lucrari                              
□      

(b) Produse               □  (c) Servicii                          ■ 
 

Executie                            □ 
 
Proiectare si executie       □ 
 
Realizare prin orice mijloace     
corespunzatoare cerintelor 

Cumparare                □             
 
Leasing                     □        
 
Inchiriere                   □  
 

Categoria serviciului     
2A □ 
2B □ 
 
(Se specifica din care 
categorie  de servicii 
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specificate de  autoritate 
contractanta                       □ 

Cumparare in rate     □ 
 

apartine obiectul 
contractului: fie din Anexa 
2A , fie din Anexa 2B)  

Principala locatie a lucrarii Principalul loc de 
livrare:Sediul Autoritatii 
Contractante precizat 
la cap.I.a. 

Principalul loc de prestare 
 
 

Cod CPV                
□□□□□□□□ 

Cod CPV         
□□□□□□□□ 

Cod CPV        
71322000-1                

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : 
 Contract de achizitie publica:   ■ 

 
Incheierea unui acord cadru:   □ 
 

II. 1.4) Durata contractului de achizitie publica  
 
Ani :       □                 luni □                       zile ■   15   
II.1.6) Divizare pe loturi  
 
           DA □                       NU ■ 
 

 II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate  
 
             DA □                       NU ■ 
 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului  
 
II. 2.1) Total cantitati: 

Conform caietului de sarcini 
 
II.2.2  Optiuni :  
           DA □                      NU ■ 
 

 
 
 
 
III. Conditii specifice contractului  
 
III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract  
 
III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere ) 
 
III.1.2. Altele (daca DA, descrieti) 

 
 
       DA   □              NU ■ 
 
       DA   □              NU ■ 
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IV. PROCEDURA 
IV.1) Procedura selectata 
 
Licitatie deschisa                                □ 
 
Licitatie restransa                               □ 
 
Licitatie restransa   accelerata            □ 
 
Dialog competitiv                                □ 

Negociere cu anunt de participare         □   
 
Negociere fara anunt de participare       □   
                                                
Cerere de oferte                                   ■ 
 
Concurs de solutii                                  □ 
 

IV.2)  Etapa finala de licitatie electronica        DA  ■        NU  □   
 
 
IV.3)  Se accepta oferta alternativa                 DA  □        NU  ■   
 
IV.4.) Legislatia aplicata: 

– OUG 34/2006 , privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune 
de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr 418 din 15 Mai 2006 

– HG 925 /2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de 
Urgenta nr 34/2006; 

– Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune 
de servicii; 

– H. G. nr. 1056 din 9 august 2006 privind modificarea art. 102 din Hotararea 
Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii; 

– H.G. nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor; 

– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ Hotararea Guvernului nr. 
782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor; 

– O.U.G. nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă 
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii ; 
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V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE 
 
V.1) Situatia personala a candidatului /ofertantulu i 
 
DeclaraŃii privind eligibilitatea   
          Solicitat       ■ 

CerinŃă obligatorie: prezentare formular 
12A   

DeclaraŃie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181  
           Solicitat   ■           

CerinŃă obligatorie: completare formular 
12B 
 

Plata taxelor si impozitelor la bugetul 
general consolidat şi la bugetul local 
           Solicitat   ■           

Certificate constatatoare privind 
indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a 
impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv 
cele locale (formulare-tip eliberate de 
autoritatile competente din tara in care 
ofertantul este rezident , in original sau 
copie , valabile la data deschiderii 
ofertelor).  

V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profes ionale (inregistrare) 
 
Persoane juridice / fizice romane 
 
    Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

CerinŃă obligatorie:  
a1)Pentru persoane juridice : 
– certificat constatator de la Oficiul 
Registrului comertului cu extras din 
domeniul de activitate ; 
– copie dupa Certificatul de inregistrare ; 
a2)Pentru persoane fizice independente : 
– copie dupa Codul de inregistrare fiscala ; 
 

Persoane juridice / fizice straine 
 
    Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

Documente edificatoare  care sa 
dovedeasca o forma de inregistrare ca 
persoana juridica sau  de inregistrare / 
atestare ori apartenenta din punct de 
vedere profesional in conformitate cu 
prevederile legale din tara in care 
candidatul/ofertantul este rezident, in 
original sau copie legalizata. 

V. 3) Situatia  economico-financiara     
• Informatii privind  cifra de afaceri pe 

ultimii 3 ani. 
 

Solicitat  ■                 Nesolicitat  □ 
  
 

Cerinta minima: 
• Fisa de informatii generale (Formularul 

2B din capitolul de Formulare) 
• Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 

3 ani a contractantului principal sa fie de 
cel putin 50.000 lei  

V.4) Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
 

• Experienta similara 
 

Cerinte minime: 
Ofertantul trebuie sa prezinte cel putin un 
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         Solicitat   ■          Nesolicitat  □ contract finalizat similar in valoare de cel 
putin 5.000 lei . 
Ofertantul trebuie sa prezinte cel putin una 
recomandare de la alti beneficiari. 
Pentru fiecare contract de experienta 
similara trebuie completat cate un exemplar 
de FORMULAR B3 din capitolul de 
Formulare. 

• Informatii privind personalul  
      Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

• Lista cu personalul de specialitate, 
colaboratorii si CV-urile pentru 
persoanele cu atributii de coordonare si 
conducere a activitatii. 

• Informatii privind 
subcontractantii 

          Solicitat   □          Nesolicitat  ■ 

 

V.5. Standarde de asigurare a 
calitatii 
        Solicitat   □          Nesolicitat  ■ 

 

 
 
 
 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
 
VI.1)  Limba de redactare a ofertei  
 

Limba romana  

VI.2)  Perioada de valabilitate a 
ofertei 
 

30 de zile de la data depunerii 

VI.3) Garantie de participare 
       Solicitat   □          Nesolicitat  ■ 

 

VI.4) Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

Propunerea financiara se intocmeste 
conform FORMULAR 10A din  capitolul de 
Formulare. 
Propunerea financiară va include prestarea 
tuturor activitatilor si tuturor cheltuielilor 
(expertizare, proiect tehnic, avize si 
acorduri) pana la licitarea lucrarilor de 
executie si inclusiv asigurarea asistentei 
tehnice cu personal de specialitate pe 
santier.  

VI.5) Modul de prezentare a ofertei: 
1. Adresa la care se depune oferta 

 
 

2. Data limita de depunere 
3. Numarul de exemplare in copie 
4. Modul de prezentare 

1. Inspectoratul Şcolar JudeŃean 
Ialomita, Str. Lacului, nr.19 - 
secretariat 

2. 19 octombrie 2009, ora 13:00 
3. Un exemplar Original insotit de un 

exemplar Copie. 
4. Originalele si copiile propunerii 
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 tehnice, propunerii financiare si 
documentelor de calificare, se vor 
introduce in plicuri distincte, 
marcate corespunzator. Seturile de 
originale si copii vor fi introduse in 
plicuri separate, marcate 
corespunzator si vor fi sigilate. 
Toate acestea se vor introduce intr-
un singur plic exterior, 
netransparent si inchis 
corespunzator. Plicul exterior va fi 
marcat cu: “ Inspectoratul Şcolar 
JudeŃean Ialomita” „A NU SE 
DESCHIDE INAINTE DE 19 
octombrie 2009, ora 14 :00” 

Daca plicul exterior nu este marcat conform 
prevederilor de mai sus, autoritatea 
contractanta nu isi asuma nici o 
responsabilitate pentru ratacirea ofertei.  
 
Oferta va fi insotita de o scrisoare de 
inaintare (FORMULAR 2A). 
 

VI.6) Data limita de depunere a 
ofertelor 

19 octombrie 2009, ora 13:00 

VI.8) Cursul de schimb Leu/Euro Curs BNR valabil în data de 12.10.2009 
 

VI.9) Posibilitatea retragerii sau 
modificarii ofertei 

Orice operator economic are dreptul de a-si 
modifica sau de a-si retrage oferta numai 
inainte de data limita stabilita pentru 
depunerea ofertei si numai printr-o 
solicitare scrisa in acest sens. 
Ofertele sunt declarate intarziate daca sunt 
depuse la alta adresa sau in cazul 
depunerii  ofertei dupa data si ora limita 
inscrisa la pct.VI.6.) 

VI.10) Deschiderea ofertelor  
 

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 
19 octombrie 2009, ora 14:00 
Conditii pentru participantii la sedinta de 
deschidere a ofertelor:  

• Participantii la sedinta de deschidere 
a ofertelor trebuie sa prezinte 
imputernicire semnata de persoana 
imputernicita sa angajeze ofertantul 
in procedura de achizitie. 
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VII. CRITERII DE ATRIBUIRE   :       Pre Ńul cel mai sc ăzut 
  
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 

Autoritatea contractanta va comunica tuturor ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii in 
cel mult doua zile lucratoare de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta 
castigatoare. 

Autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului de achizitie publica numai daca ia aceasta decizie inainte de data 
transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire si numai in 
urmatoarele cazuri: 

a) au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunzatoare; 
b) au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate 

datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare; 
c) abateri grave de la prevederile legislative care afecteaza procedura de atribuire 

sau este imposibila incheierea contractului. 
Decizia de anulare  nu creeaza vreo obligatie a autoritatii contractante fata de ofertanti. 

In cazul in care anuleaza aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie 
publica, autoritatea contractanta va comunica in scris tuturor ofertantilor atat incetarea 
obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivul anularii 

Serviciul care trebuie prestat este cel precizat in Caietul de sarcini 

 
VIII. 1) Ajustarea pretului contractului 
 
       DA  □                        NU  ■   

Nu se accepta actualizarea pretului 
contractului 

  
VIII. 2) Garantia de buna executie a 
contractului 
 
       Solicitat □                 Nesolicitat ■ 

• Modul de constituire a garantiei de 
bunã executie: Clauza 
contractuala la contractul de 
servicii 

Ofertantii care participa la procedura de cerere de oferte, trebuie sa citeasca si sa-si 
insuseasca regulile si termenii acestui caiet de sarcini. Orice participant la licitatie poate 
formula intrebari in termenul declarat, iar apoi, raspunsurile vor fi transmise tuturor 
participantilor. Nu vor fi aceptate modificari ale caietului de sarcini
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III Caiet de sarcini 

 
III.1 Cerinte minimale  
1. Ofertele ofertanŃilor participanŃi la licitaŃie care nu respectă toate condiŃiile din 

prezentul Caiet de sarcini, vor fi eliminate din competiŃie. 
 
 
2. Inspectoratul Şcolar JudeŃean Ialomita solicita achiziŃionarea serviciilor de proiectare 

care sa corespunda urmatoarelor documente anexate:  
a) Tema de proiectare; 
b) Certificat de urbanism; 
c) Fisa tehnica; 

 
3. Activitatile cuprinse in oferta : 

-expertiza tehnica (daca este necesara); 
-studii topografice (daca sunt necesare); 
-documentatii de avize, acorduri si scenarii de foc (dupa caz); 
-proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire; 
-documentatie (caiete de sarcini) pentru licitatia de executie; 
-studiul de fezabilitate; 
-proiect tehnic si detalii de executie, verificat de verificatorii de proiecte;  
-asistenta tehnica de specialitate pe perioada executiei; 
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IV Formulare  
 
 
 

FORMULARUL 2A 
 

 
     CANDIDATUL                                             Inregistrat la sediul autoritatii contractante 
 
     ....................                   nr. .......... / .......... 
    (denumirea/numele) 
 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 

 
                 Catre ..................................................... 
                      (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
    Ca urmare a anuntului de participare aparut in …………… nr. ..... din 
........./(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea  contractului 
.........../(denumirea contractului de achizitie publica), 
 
    noi ............./(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: 
 
    1. Documentul ................../(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru 
participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia 
pentru elaborarea si prezentarea ofertei; 
    2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ....... 
copii: 
    a) oferta; 
    b) documentele care insotesc oferta. 
 
    Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 
 
 
     Data completarii .....................                 Cu stima, 
 
                                                               
Ofertant, 
.................. 
(semnatura autorizata) 
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FORMULAR 12A 

  OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

 
 
 
 

 DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA  
 
 
 
 

 
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ______________________________,  

                                                                                            (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
 

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor 
aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare 
definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii 
criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani.  
 De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe 
asocieri de operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuala si o alta 
candidatura/oferta comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca 
subcontractant in cadrul unei alte oferte.  

 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 orice documente doveditoare de care dispunem. 

 Prezenta declaratie este valabila pana la data de ________________________ . 
                                                                                         (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
 
    Data completarii ...................... 
 
 
 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizata) 
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FORMULAR 12B 
 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile preva zute la art. 181 
 

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele 
operatorului economic-persoana juridica], in calitate de ofertant/candidat/concurent la 
procedura de ......................... [ se mentioneaza procedura] pentru achizitia de 
........................................................................... [se insereaza, dupa caz, denumirea 
produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV], la data de .............. [se insereaza data], 
organizata de ................................................ [se insereaza numele autoritatii 
contractante], declar pe proprie raspundere ca: 

a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu  
fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie 
similara cu cele anterioare, reglementata prin lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile 
prevazute la lit. a); 

c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de 
asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este 
stabilit pana la data solicitata................. 

d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante 
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greseli in materie profesionala. 
 

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 orice documente doveditoare de care dispunem. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt 
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
           Operator economic, 
                                       
                          …………………………. 
                                                                              
                  (semnatura autorizata ) 
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FORMULAR 2B 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
........................................... 
(denumirea/numele) 
 

INFORMATII GENERALE 
 

1. Denumirea/numele: 
 

2. Codul fiscal: 
 

3. Adresa sediului central: 
 

4.Telefon:  
 

Fax:  
 

E-mail: 
 

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare .........................................................................  
         (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: .............................................................................  
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul ...................................................  
         (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

8. Principala piata a afacerilor: 
 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
 

 Anul Cifra de afaceri anuala la 31 
decembrie (RON) 

Cifra de afaceri anuala la 31 
decembrie (echivalent euro) 

1. 2005   
2. 2006   
3. 2007   
 Media anuala:   

 
10. Lichiditatea generala si solvabilitatea patrimoniala pe ultimii 2 ani: 
 

 Anul Lichiditatea generala anuala la 
31 decembrie (%) 

Solvabilitatea patrimoniala anuala 
la 31 decembrie (%) 

1. 2006   
2. 2007   
 Media anuala:   

 
Data:  
 
Operator economic, 
............................................ 
(semnatura autorizata) 
_________________ 
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FORMULAR 12G 
 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
 (denumirea/numele) 

 
 DECLARATIE PRIVIND SUBCONTRACTANTII 

(PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE 
SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA) 

 
 
 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 de mai jos sunt reale. 
 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. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, 
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai 
..................................................................... (denumirea si adresa autoritatii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea 
noastra. 
 Prezenta declaratie este valabila pana la data de 
……………………………………………….... (se precizeaza data expirarii perioadei 
de valabilitate a ofertei) 
 
Nr. 
Crt. 

Denumire 
subcontractant 

Partea/partile din 
contract ce 
urmeaza a fi 
subcontractate 

Procentul din 
valoarea 
contractului ce 
urmeaza a fi 
subcontractat  

Acord 
subcontractor cu 
specimen de 
semnatura 

     
     
     
            
    
Operator economic, 
.................................. 
(semnatura autorizata) 
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FORMULAR 12C 
Operator economic 
............................... 
(denumirea/numele) 
 

 
DECLARATIE 

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 
 

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ............................................... 
(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile 
aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului 
de achizitie publica .................. (se mentioneaza procedura), avand ca obiect 
....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data 
de ....... (zi/luna/an), organizata de ........................................... (denumirea 
autoritatii contractante), particip si depun oferta: 
 
[ ] in nume propriu; 
[ ] ca asociat in cadrul asociatiei .......................................................; 
[ ] ca subcontractant al ..................................................................; 
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
 
2. Subsemnatul declar ca: 
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o 
prezint in anexa. 
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
 
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor 
intervene modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii 
procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi 
desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica. 
4. De asemenea, 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. 
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, 
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai 
..................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice 
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
Operator economic, 
......................................... 
(semnatura autorizata) 
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FORMULAR B3 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

EXPERIENTA SIMILARA  

 

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________. 

Numarul si data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

Tara: ____________________. 

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului(se bifeaza optiunea 

corespunzatoare) 

 contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 

  contractant asociat 

  subcontractant 

4. Valoarea contractului: 

 exprimata in moneda in 

care s-a incheiat contractul 

exprimata in 

echivalent EURO 

a) initiala (la data semnarii 

contractului): 

_________             ___________ 

b) finala (la data finalizarii 

contractului): 

_________              ___________ 

  

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor 

de solutionare: ___________________________. 

6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, 

precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine 

experienta similara: 

_______________________________. 

Operator economic 
_______________ 



 20 

(semnatura autorizata) 
FORMULAR 10A 

OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 
Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

Domnilor, 
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 
furnizăm _____________________________ ______________pentru suma de  
                             (denumirea produsului )  

__________________________________________________________ (moneda ofertei)      
                              (suma in litere si in cifre) 
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de __________________ 
. 
         (suma in litere si in cifre)  

 Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa 
furnizam produsele in graficul de timp anexat. 

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 
______________ zile, respectiv pana la data de _______________, si ea va 
ramane 
(durata in litere si cifre)         (ziua/luna/anul) 

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

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. 

Precizam ca: 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular 
de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; 
    |_|   nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca 
fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu 
prevederile din documentatia de atribuire. 

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 
                        (semnatura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic)    
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Formular nr. 4 
 
                                   CONTRACT DE SERV ICII 
                           nr. ____________ data __ _______________ 
 
    1. În temeiul Ordonan Ńei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006  
privind atribuirea contractelor de achizi Ńie publica, a 
contractelor de concesiune de lucr ări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin 
Legea nr. 337/2006 , s-a încheiat prezentul contract de prestare de 
servicii, 
    între 
    ............. (denumirea autorit ăŃii contractante), adresa 
........, telefon/fax ............, num ăr de înmatriculare 
......., cod fiscal .........., cont trezorerie ... .........., 
reprezentat ă prin ................ (denumirea conducatorului), 
func Ńia ............, în calitate de achizitor, pe de o parte, 
    şi 
    .......... (denumirea operatorului economic), a dresa 
................, telefon/fax ..........., num ăr de înmatriculare 
..........., cod fiscal ..........., cont (trezorer ie, banca) 
..........., reprezentat ă prin ................ (denumirea 
conducatorului), func Ńia ......... în calitate de prestator, pe de 
alta parte. 
 
    2. Defini Ńii 
    2.1. - În prezentul contract urm ătorii termeni vor fi 
interpretati astfel: 
    a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
    b. achizitor şi prestator - p ăr Ńile contractante, asa cum sunt 
acestea numite în prezentul contract; 
    c. pre Ńul contractului - pre Ńul pl ătibil prestatorului de 
către achizitor, în baza contractului, pentru îndepli nirea 
integrala şi corespunz ătoare a tuturor obliga Ńiilor asumate prin 
contract; 
    d. servicii - activit ăŃile a c ăror prestare face obiectul 
contractului; 
    e. produse - echipamentele, ma şinile, utilajele, piesele de 
schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la pr ezentul 
contract şi pe care prestatorul are obliga Ńia de a le furniza în 
legatura cu serviciile prestate conform contractulu i; 
    f. forta major ă - un eveniment mai presus de controlul 
păr Ńilor, care nu se datoreaz ă greselii sau vinei acestora, care 
nu putea fi prev ăzut la momentul încheierii contractului şi care 
face imposibila executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente:  razboaie, 
revolu Ńii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe n aturale, 
restrictii ap ărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu e ste considerat 
forta major ă un eveniment asemenea celor de mai sus care, f ăr ă a 
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obliga Ńiilor uneia din p ăr Ńi; 
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    g. zi - zi calendaristic ă; an - 365 de zile. 
    (Se adauga orice al Ńi termeni pe care p ăr Ńile în Ńeleg sa îi 
defineasc ă pentru contract.) 
 
    3. Interpretare 
    3.1. - În prezentul contract, cu excep Ńia unei prevederi 
contrare, cuvintele la forma singular vor include f orma de plural 
şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
    3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice refer ire la zile 
reprezint ă zile calendaristice dac ă nu se specifica în mod 
diferit. 
 
    Clauze obligatorii 
 
    4. Obiectul principal al contractului 
    4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze ...... ...... 
(denumirea serviciilor), în perioada/perioadele con venite şi în 
conformitate cu obliga Ńiile asumate prin prezentul contract. 
    4.2. - Achizitorul se obliga sa pl ăteasc ă pre Ńul convenit în 
prezentul contract pentru serviciile prestate. 
 
    5. Pre Ńul contractului 
    5.1. - Pre Ńul convenit pentru îndeplinirea contractului, 
pl ătibil prestatorului de c ătre achizitor, conform graficului de 
plati, este de .... lei, sau, dup ă caz, ........ euro, la care se 
adauga ......... TVA. 
 
    6. Durata contractului 
    6.1. - Durata prezentului contract este de .... .. luni, 
începând de la data de ................... . 
    (Se înscriu perioada şi data.) 
    6.2. - Prezentul contract înceteaz ă sa produc ă efecte la data 
de .......... . 
    (Se înscrie data la care înceteaz ă contractul.) 
 
    7. Executarea contractului 
    7.1. - Executarea contractului începe dup ă constituirea 
garan Ńiei de buna execu Ńie, la data de ...... . 
    (Se precizeaz ă data la care intra în efectivitate contractul.) 
 
    8. Documentele contractului 
    8.1. - Documentele contractului sunt: 
    (Se enumera documentele pe care p ăr Ńile le în Ńeleg ca fiind 
ale contractului.) 
 
    9. Obliga Ńiile principale ale prestatorului 
    9.1. - Prestatorul se obliga sa presteze servic iile la 
standardele şi sau performan Ńele prezentate în propunerea tehnica, 
anexa la contract. 
    9.2. - Prestatorul se obliga sa presteze servic iile în 
conformitate cu graficul de prestare prezentat în p ropunerea 
tehnica. 



 23 

    9.3. - Prestatorul se obliga sa desp ăgubeasc ă achizitorul 
impotriva oric ăror: 
       i) reclama Ńii şi ac Ńiuni în justi Ńie, ce rezulta din 
înc ălcarea unor drepturi de proprietate intelectual ă (brevete, 
nume, m ărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instala Ńiile sau utilajele folosite pentru sau în 
legatura cu produsele achizi Ńionate; şi 
       ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice 
natura, aferente, cu excep Ńia situa Ńiei în care o astfel de 
înc ălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de 
către achizitor. 
 
    10. Obliga Ńiile principale ale achizitorului 
    10.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit 
clauzei 13, serviciile prestate în termenul conveni t. 
    10.2. - Achizitorul se obliga sa pl ăteasc ă pre Ńul c ătre 
prestator în termenul convenit de la emiterea factu rii de c ătre 
acesta. Pl ăŃile în valuta se vor efectua prin respectarea 
prevederilor legale. 
    (Se precizeaz ă termenul de plata de la emiterea facturii şi, 
după caz, graficul de plata.) 
    10.3. - Dac ă achizitorul nu onoreaz ă facturile în termen de 14 
zile de la expirarea perioadei prev ăzute convenite, prestatorul 
are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de 
reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunz ător zilei de 
efectuare a pl ăŃii. Imediat ce achizitorul onoreaz ă factura, 
prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel m ai scurt timp 
posibil. 
 
    11. Sanc Ńiuni pentru neîndeplinirea culpabil ă a obliga Ńiilor 
    11.1. - În cazul în care, din vina sa exclusiva , prestatorul 
nu reu şeşte sa- şi execute obliga Ńiile asumate prin contract, 
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pre Ńul 
contractului, ca penalit ăŃi, o suma echivalenta cu o cota 
procentual ă din pre Ńul contractului. 
    (Se precizeaz ă cota procentual ă pentru fiecare zi/saptamana de 
întârziere, pana la îndeplinirea efectiv ă a obliga Ńiilor.) 
    11.2. - În cazul în care achizitorul nu onoreaz ă facturile în 
termen de 28 de zile de la expirarea perioadei conv enite, atunci 
acesta are obliga Ńia de a plati ca penalit ăŃi o suma echivalenta 
cu o cota procentual ă din plata neefectuata. 
    (Se precizeaz ă aceea şi cota procentual ă, prev ăzut ă pentru 
clauza 11.1, pentru fiecare zi/saptamana de întârzi ere, pana la 
îndeplinirea efectiv ă a obliga Ńiilor.) 
    11.3. - Nerespectarea obliga Ńiilor asumate prin prezentul 
contract de c ătre una dintre p ăr Ńi, în mod culpabil şi repetat, da 
dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat 
şi de a pretinde plata de daune-interese. 
    11.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a re nunŃa oricând 
la contract, printr-o notificare scris ă, adresat ă prestatorului, 
f ăr ă nicio compensa Ńie, dac ă acesta din urma da faliment, cu 
condi Ńia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afe cteze 
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dreptul la ac Ńiune sau desp ăgubire pentru prestator. În acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata c orespunz ătoare 
pentru partea din contract îndeplinit ă pana la data denun Ńării 
unilaterale a contractului. 
 
    Clauze specifice 
 
    12. Garan Ńia de buna execu Ńie a contractului 
    12.1. - Prestatorul se obliga sa constituie gar anŃia de buna 
execu Ńie a contractului, în cuantum de ......., pentru pe rioada de 
...... şi, oricum, pana la intrarea în efectivitate a 
contractului. 
    (Se precizeaz ă modul de constituire, cuantumul şi perioada de 
constituire a garan Ńiei de buna execu Ńie.) 
    12.2. - Achizitorul se obliga sa elibereze gara nŃia pentru 
participare şi sa emita ordinul de începere a contractului numai  
după ce prestatorul a f ăcut dovada constituirii garan Ńiei de buna 
execu Ńie. 
    12.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pret enŃii asupra 
garan Ńiei de buna execu Ńie, în limita prejudiciului creat, dac ă 
prestatorul nu isi executa, executa cu întârziere s au executa 
necorespunz ător obliga Ńiile asumate prin prezentul contract. 
Anterior emiterii unei preten Ńii asupra garan Ńiei de buna 
execu Ńie, achizitorul are obliga Ńia de a notifica acest lucru 
prestatorului, precizând totodat ă obliga Ńiile care nu au fost 
respectate. 
    12.4. - Achizitorul se obliga sa restituie gara nŃia de buna 
execu Ńie în termen de ..... de la îndeplinirea obliga Ńiilor 
asumate. 
    (Se precizeaz ă modul de restituire şi termenul.) 
    12.5. - Garan Ńia tehnica este distinct ă de garan Ńia de buna 
execu Ńie a contractului. 
 
    13. Alte responsabilit ăŃi ale prestatorului 
    13.1. - (1) Prestatorul are obliga Ńia de a executa serviciile 
prev ăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea 
cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa 
tehnica. 
    (2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prest area 
serviciilor, sa asigure resursele umane, materialel e, 
instala Ńiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura 
provizorie, fie definitiva, cerute de şi pentru contract, în 
măsura în care necesitatea asigur ării acestora este prev ăzut ă în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din c ontract. 
    13.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execu Ńia 
serviciilor în conformitate cu graficul de prestare  convenit. 
Totodat ă, este r ăspunz ător atât de siguranta tuturor opera Ńiunilor 
şi metodelor de prestare utilizate, cat şi de calificarea 
personalului folosit pe toat ă durata contractului. 
    (Se precizeaz ă anexa care con Ńine graficul de prestare.) 
 
    14. Alte responsabilit ăŃi ale achizitorului 
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    14.1. - Achizitorul se obliga sa pun ă la dispozi Ńia 
prestatorului orice facilit ăŃi şi/sau informa Ńii pe care acesta 
le-a cerut în propunerea tehnica şi pe care le considera necesare 
îndeplinirii contractului. 
 
    15. Recep Ńie şi verific ări 
    15.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica m odul de 
prestare a serviciilor pentru a stabili conformitat ea lor cu 
prevederile din propunerea tehnica şi din caietul de sarcini. 
    15.2. - Verific ările vor fi efectuate în conformitate cu 
prevederile din prezentul contract. Achizitorul are  obliga Ńia de a 
notifica, în scris, prestatorului identitatea repre zentan Ńilor s ăi 
împuternici Ńi pentru acest scop. 
    (Se precizeaz ă anexa care con Ńine modul de verificare şi 
recep Ńie a serviciilor.) 
 
    16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
    16.1. - (1) Prestatorul are obliga Ńia de a începe prestarea 
serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la p rimirea 
ordinului de începere a contractului. 
    (Se precizeaz ă data maxima de emitere a ordinului de începere 
a contractului.) 
    (2) În cazul în care prestatorul sufer ă întârzieri şi/sau 
suporta costuri suplimentare, datorate în exclusivi tate 
achizitorului, p ăr Ńile vor stabili de comun acord: 
       a) prelungirea perioadei de prestare a servi ciului; şi 
       b) totalul cheltuielilor aferente, dac ă este cazul, care se 
vor adauga la pre Ńul contractului. 
    16.2. - (1) Serviciile prestate în baza contrac tului sau, dac ă 
este cazul, oricare faza a acestora prev ăzut ă a fi terminat ă într-
o perioada stabilit ă în graficul de prestare trebuie finalizate în 
termenul convenit de p ăr Ńi, termen care se calculeaz ă de la data 
începerii prest ării serviciilor. 
    (2) În cazul în care: 
       i) orice motive de întârziere, ce nu se dato reaz ă 
prestatorului; sau 
       ii) alte circumstan Ńe neobisnuite, susceptibile de a 
surveni altfel decât prin înc ălcarea contractului de c ătre 
prestator, 
    indreptatesc prestatorul de a solicita prelungi rea perioadei 
de prestare a serviciilor sau a oric ărei faze a acestora, atunci 
păr Ńile vor revizui, de comun acord, perioada de presta re şi vor 
semna un act adi Ńional. 
    16.3. - Dac ă pe parcursul îndeplinirii contractului 
prestatorul nu respecta graficul de prestare, acest a are obliga Ńia 
de a notifica acest lucru, în timp util, achizitoru lui. 
    Modificarea datei/perioadelor de prestare asuma te în graficul 
de prestare se face cu acordul p ăr Ńilor, prin act adi Ńional. 
    16.4. - În afar ă cazului în care achizitorul este de acord cu 
o prelungire a termenului de execu Ńie, orice întârziere în 
îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita 
penalit ăŃi prestatorului. 
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    17. Ajustarea pre Ńului contractului 
    17.1. - Pentru serviciile prestate, pl ăŃile datorate de 
achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea 
financiar ă, anexa la contract. 
    17.2. - Pre Ńul contractului se ajusteaza utilizându-se formula 
convenit ă. 
    (Se precizeaz ă formula de ajustare.) 
 
    18. Amendamente 
    18.1. - P ăr Ńile contractante au dreptul, pe durata 
îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea  clauzelor 
contractului, prin act adi Ńional, numai în cazul apari Ńiei unor 
circumstan Ńe care lezeaza interesele comerciale legitime ale 
acestora şi care nu au putut fi prev ăzute la data încheierii 
contractului. 
 
    19. Subcontractan Ńi 
    19.1. - Prestatorul are obliga Ńia, în cazul în care 
subcontracteaza p ăr Ńi din contract, de a încheia contracte cu 
subcontractantii desemna Ńi, în acelea şi condi Ńii în care el a 
semnat contractul cu achizitorul. 
    19.2. - (1) Prestatorul are obliga Ńia de a prezenta la 
încheierea contractului toate contractele încheiate  cu 
subcontractantii desemna Ńi. 
    (2) Lista subcontractan Ńilor, cu datele de recunoa ştere ale 
acestora, precum şi contractele încheiate cu ace ştia se constituie 
în anexe la contract. 
    19.3. - (1) Prestatorul este pe deplin r ăspunz ător fata de 
achizitor de modul în care îndepline şte contractul. 
    (2) Subcontractantul este pe deplin r ăspunz ător fata de 
prestator de modul în care isi îndepline şte partea sa din 
contract. 
    (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune -interese 
subcontractan Ńilor dac ă ace ştia nu isi îndeplinesc partea lor din 
contract. 
    19.4. - Prestatorul poate schimba oricare sub c ontractant 
numai dac ă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. 
Schimbarea subcontractantului nu va schimba pre Ńul contractului şi 
va fi notificat ă achizitorului. 
 
    20. Cesiunea 
    20.1. - Prestatorul are obliga Ńia de a nu transfera total sau 
par Ńial obliga Ńiile sale asumate prin contract, f ăr ă sa ob Ńin ă, în 
prealabil, acordul scris al achizitorului. 
    20.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de n icio 
responsabilitate privind garan Ńia sau orice alte obliga Ńii asumate 
prin contract. 
 
    21. Forta major ă 
    21.1. - Forta major ă este constatat ă de o autoritate 
competenta. 
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    21.2. - Forta major ă exonereaza p ăr Ńile contractante de 
îndeplinirea obliga Ńiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toat ă perioada în care aceasta ac Ńioneaz ă. 
    21.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspend at ă în perioada 
de ac Ńiune a for Ńei majore, dar f ăr ă a prejudicia drepturile ce li 
se cuveneau p ăr Ńilor pana la apari Ńia acesteia. 
    21.4. - Partea contractant ă care invoca forta major ă are 
obliga Ńia de a notifica celeilalte p ăr Ńi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi sa ia orice m ăsuri care îi stau la 
dispozi Ńie în vederea limit ării consecin Ńelor. 
    21.5. - Dac ă forta major ă ac Ńioneaz ă sau se estimeaza ca va 
acŃiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte v a avea 
dreptul sa notifice celeilalte p ăr Ńi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, f ăr ă ca vreuna dintre p ăr Ńi sa poat ă 
pretind ă celeilalte daune-interese. 
 
    22. Solu Ńionarea litigiilor 
    22.1. - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile 
pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative d irecte, orice 
neîn Ńelegere sau disputa care se poate ivi între ei în c adrul sau 
în legatura cu îndeplinirea contractului. 
    22.2. - Dac ă, dup ă 15 zile de la începerea acestor tratative, 
achizitorul şi prestatorul nu reu şesc sa rezolve în mod amiabil o 
divergenta contractual ă, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solu Ńioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer Ń şi Industrie a 
României, fie de c ătre instan Ńele judec ătore şti din România. 
    (Se precizeaz ă modalitatea de solu Ńionare a litigiilor.) 
 
    23. Limba care guverneaz ă contractul 
    23.1. - Limba care guverneaz ă contractul este limba romana. 
 

    24. Comunic ări 
    24.1. - (1) Orice comunicare dintre p ăr Ńi, referitoare la 
îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie t ransmis ă în 
scris. 
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat at ât în momentul 
transmiterii, cat şi în momentul primirii. 
    24.2. - Comunic ările între p ăr Ńi se pot face şi prin telefon, 
telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condi Ńia confirm ării în scris 
a primirii comunic ării. 
 

    25. Legea aplicabil ă contractului 
    25.1. - Contractul va fi interpretat conform le gilor din 
România. 
 

    P ăr Ńile au în Ńeles sa încheie ast ăzi, ........., prezentul 
contract în doua exemplare, câte unul pentru fiecar e parte. 
    (Se precizeaz ă data semn ării de c ătre p ăr Ńi.) 
 

    Achizitor,                               Presta tor, 
.........................                .......... .............     
(semnatura autorizata)                   (semnatura  autorizata)                    
       LS                                       LS 
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V Anexe 
 
 
A se vedea documentele anexate la caietul de sarcini. 


