
    Formular nr. 10 B 
 
    Operator economic 
    ___________________ 
    (denumirea/numele) 
 
                                 FORMULAR DE OFERTĂ 
 
    Către .................................................................... 
                (denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 
 
    Domnilor, 
    1. Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai 
ofertantului _________________________________________________ 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia mai sus menŃionată, să 
prestăm/_______________________ (denumirea serviciului), pentru suma 
de __________________________________ (suma în litere şi în cifre, 
precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepŃia serviciilor, la care se 
adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________ (suma în litere şi 
în cifre). 
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, 
să prestăm serviciile în graficul de timp anexat. 
    3. Ne angajăm să menŃinem această ofertă valabilă pentru o durată de 
_______ zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de 
___________________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru 
noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
    4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziŃie publică această 
ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care 
oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant 
între noi. 
    5. Precizăm că: 
    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un 
formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
    |_| nu depunem ofertă alternativă. 
    (Se bifează opŃiunea corespunzătoare.) 
    6. Am înŃeles şi consimŃim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită 
ca fiind câştigătoare, să constituim garanŃia de bună execuŃie în conformitate 
cu prevederile din documentaŃia de atribuire. 



    7. ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut 
preŃ sau orice altă ofertă pe care o puteŃi primi. 
 
    Data _______/_______/_________ 
 
    __________________________, (semnătură), în calitate de 
___________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
___________________________ (denumirea/numele operatorului 
economic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 



 Formular nr. 11 
 
    BANCA 
    ____________ 
    (denumirea) 
 
                       SCRISOARE DE GARANłIE BANCARĂ 
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziŃie publică 
 
    Către 
____________________________________________________________________ 
                (denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului 
_______________________________________________________ (denumirea 
contractului de achiziŃie publică), noi 
__________________________________________ (denumirea băncii), având sediul 
înregistrat la 
_______________________________________________________________ (adresa 
băncii), ne obligăm faŃă de _____________________________________________ 
(denumirea autorităŃii contractante) să plătim suma de 
__________________________________ (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă 
şi fără ca aceasta să aibă obligaŃia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiŃia ca în 
cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din 
cauza existenŃei uneia sau mai multora dintre situaŃiile următoare: 
    a) ofertantul 
______________________________________________________________ 
(denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul 
_________________________________________ (denumirea/numele) nu a constituit 
garanŃia de bună execuŃie în perioada de valabilitate a ofertei; 
    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul 
___________________________________________ (denumirea/numele) a refuzat să 
semneze contractul de achiziŃie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 
    Prezenta garanŃie este valabilă până la data de _____________________. 
    Parafată de Banca ___________________ (semnătură autorizată) în ziua _______ luna 
________ anul _________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Formular nr. 12 A 
 
     Operator economic 
    ___________________ 
    (denumirea/numele) 
 
          
 
        DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
__________________________________________________ 
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe 
propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedură şi sub 
sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaŃia 
prevăzută la art. 180 din OrdonanŃa 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, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în 
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanŃe 
judecătoreşti pentru participarea la activităŃi ale unei organizaŃii criminale, 
pentru corupŃie, fraudă şi/sau spălare de bani. 
    Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, 
în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, orice documente doveditoare 
de care dispun. 
 
    Data completării ...................... 
                                                     Operator economic, 
                                                   ...................... 
                                                   (semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Formular nr. 12 B 
     Operator economic 
    ___________________ 
    (denumirea/numele) 
 
                                 DECLARAłIE 
privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 din OrdonanŃa de 
urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 
 
    Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele 
operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la 
procedura de (se menŃionează procedura) pentru atribuirea contractului de 
achiziŃie publică având ca obiect ................................... (denumirea 
produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................. 
(zi/lună/an), organizată de .................................................... (denumirea 
autorităŃii contractante), declar pe propria răspundere că: 
    a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse 
de un administrator judiciar sau activităŃile mele comerciale nu sunt 
suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu 
sunt într-o situaŃie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 
    b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una 
dintre situaŃiile prevăzute la lit. a); 
    c) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuŃiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului 
general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
România sau în Ńara în care sunt stabilit până la data solicitată .................; 
    d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei 
instanŃe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale 
sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. 
    Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, 
în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, orice documente doveditoare 
de care dispun. 
    ÎnŃeleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea 
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în 
declaraŃii. 
                                                     Operator economic,  
                                                  ...................... 
                                                   (semnătură autorizată) 
 



    Formular nr. 12 C 
     Operator economic 
    ___________________ 
    (denumirea/numele) 
 
             DECLARAłIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 
    1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea 
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică 
.................. (se menŃionează procedura), având ca obiect ............................... (denumirea 
produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), 
organizată de ...................................... (denumirea autorităŃii contractante), particip şi 
depun ofertă: 
    _ 
    |_| în nume propriu; 
     _ 
    |_| ca asociat în cadrul asociaŃiei .....................................; 
     _ 
    |_| ca subcontractant al ................................................; 
    (Se bifează opŃiunea corespunzătoare.) 
    2. Subsemnatul declar că: 
     _ 
    |_| nu sunt membru al nici unui grup sau reŃele de operatori economici; 
     _ 
    |_| sunt membru în grupul sau reŃeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în 
anexă. 
    (Se bifează opŃiunea corespunzătoare.) 
    3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 
interveni modificări în prezenta declaraŃie la orice punct pe parcursul derulării procedurii 
de atribuire a contractului de achiziŃie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaŃi 
câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziŃie publică. 
    4. De asemenea, declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice 
informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. 
    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai 
............................................... (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
                                                     Operator economic, 
                                                   ...................... 
                                                   (semnătură autorizată) 
 
    



                                            
    Formular nr. 12 G 
 
     Operator economic 
    ___________________ 
    (denumirea/numele) 
 
    DECLARAłIE PRIVIND PARTEA/PĂRłILE DIN CONTRACT CARE 
SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANłI ŞI SPECIALIZAREA 
ACESTORA 
 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................. 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe 
propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
    Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, 
în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor 
care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraŃie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, 
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor 
autorizaŃi ai .................................................................. (denumirea şi adresa 
autorităŃii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în 
legătură cu activitatea noastră. 
 
                                                     Operator economic, 
                                                   ...................... 
                                                   (semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
___________________________________________________ ___________________ __
______ 
|Nr. | Denumire              | Partea/p ăr Ńile din     | Acord subcontractor cu 
| 
|crt.| subcontractant        | contract ce urmeaz ă a  | specimen de semn ătur ă  
| 
|    |                       | fi subcontractate      |                        
| 
|____|_______________________|_____________________ ___|________________________
| 
|____|_______________________|_____________________ ___|________________________
| 
|____|_______________________|_____________________ ___|________________________
| 
|____|_______________________|_____________________ ___|________________________
| 
 
                                                     Operator economic, 
                                                   ...................... 
                                                   (semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Formular nr. 12 E 
 
     Operator economic 
    ___________________ 
    (denumirea/numele) 
 
    DECLARAłIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE 
SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 
 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................. 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe 
propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
    Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, 
în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor 
care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraŃie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, 
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor 
autorizaŃi ai .................................................................. (denumirea şi adresa 
autorităŃii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în 
legătură cu activitatea noastră. 
 
                                                     Operator economic, 
                                                   ...................... 
                                                   (semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
    Semnifica Ńia coloanelor din tabelul de mai jos este urm ătoarea: 
    A - Procent îndeplinit de prestator (%) 
    B - Cantitatea (U.M.) 
    C - Perioada de derulare a contractului**) 
 __________________________________________________ ____________________________ 
|Nr. |Obiectul    |Codul|Denumirea/     |Calitatea    |Pre Ńul      | A | B | C 
| 
|crt.|contractului|CPV  |numele         |prestatoru lui|total al    |   |   |   
| 
|    |            |     |beneficiarului/|*)           |contractului|   |   |   
| 
|    |            |     |clientului     |             |            |   |   |   
| 
|    |            |     |Adresa         |             |            |   |   |   
| 
|____|____________|_____|_______________|__________ ___|____________|___|___|___
| 
|    |     1      |  2  |       3       |      4      |     5      | 6 | 7 | 8 
| 
|____|____________|_____|_______________|__________ ___|____________|___|___|___
| 
|  1 |            |     |               |             |            |   |   |   
| 
|____|____________|_____|_______________|__________ ___|____________|___|___|___
| 
|  2 |            |     |               |             |            |   |   |   
| 
|____|____________|_____|_______________|__________ ___|____________|___|___|___
| 
| ...|            |     |               |             |            |   |   |   
| 
|____|____________|_____|_______________|__________ ___|____________|___|___|___
| 
|    |            |     |               |             |            |   |   |   
| 
|____|____________|_____|_______________|__________ ___|____________|___|___|___
| 
    *) Se precizeaz ă calitatea în care a participat la îndeplinirea 
contractului, care poate fi de: contractant unic sa u contractant conduc ător 
(lider de asocia Ńie); contractant asociat; subcontractant. 
    **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prest ării. 
 
                                                     Operator economic, 
                                                   ...................... 
                                                   (semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Formular nr. 12 H 
 
     Operator economic 
    __________________ 
    (denumirea/numele) 
 
    DECLARAłIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAłIILE, 
ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL 
ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A 
CONTRACTULUI 
 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................. 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe 
propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
    Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, 
în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor 
care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraŃie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, 
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor 
autorizaŃi ai .................................................................. (denumirea şi adresa 
autorităŃii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în 
legătură cu activitatea noastră. 



 
                                                     Operator economic, 
                                                   ...................... 
                                                   (semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  LISTA 
cuprinzând cantit ăŃile de utilaje, instala Ńii şi echipamente tehnice 
 
 __________________________________________________ ____________________________ 
|Nr. | Denumire utilaj/      | U.M. | Cantitate |       Forma de de Ńinere      
| 
|crt.| echipament/instala Ńie |      |           
|______________________________| 
|    |                       |      |           | P roprietate |    În chirie   
| 
|____|_______________________|______|___________|__ ___________|________________
| 
|  1.|                       |      |           |             |                
| 
|____|_______________________|______|___________|__ ___________|________________
| 
|  2.|                       |      |           |             |                
| 

 
 

     

 
 

                                                               Operator economic, 
                                                   ...................... 
                                                   (semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Formular nr. 12 I 
 
     Operator economic 
    ___________________ 
    (denumirea/numele) 
 
    DECLARAłIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL 
PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................. 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe 
propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
    Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, 
în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor 
care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraŃie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, 
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor 
autorizaŃi ai .................................................................. (denumirea şi adresa 



autorităŃii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în 
legătură cu activitatea noastră. 
 
 __________________________________________________ _________ 
|                                | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | 
|________________________________|________|________ |________| 
| Personal angajat               |        |        |        | 
|________________________________|________|________ |________| 
| Din care personal de conducere |        |        |        | 
|________________________________|________|________ |________| 

 
    (În cazul solicitării) 
    Anexez la declaraŃie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale 
personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie 
publică. 
    Data completării ......... 
                                                      Operator economic, 
                                                   ...................... 
   
                                                 (semnătură autorizată) 
   
Formular nr. 4 
 
                            CONTRACT DE SERVICII 
                        nr._________ data __________ 
 
    1. În temeiul 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, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul 
contract de prestare de servicii, 
     între 
 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIAL Ă A 
MUNICIPIULUI BR ĂILA , P-Ńa IndependenŃei nr.1, telefon/fax 
0239/619180, cod fiscal 4205670 cont Trezoreria Brăila, 
RO10TREZ1515006XXX000216, reprezentată prin dr. ing. AUREL 
GABRIEL SIMIONESCU - PRIMAR, în calitate de achizitor, pe de o parte 
    şi 
    ....................................... (denumirea operatorului economic), adresă 
...................................., telefon/fax ...................., număr de înmatriculare 
........................, cod fiscal ................., cont (trezorerie, bancă) 



.................................., reprezentată prin .......................... (denumirea 
conducătorului), funcŃia ............... în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
    2. DefiniŃii 
    2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaŃi astfel: 
    a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
    b. achizitor şi prestator - părŃile contractante, aşa cum sunt acestea numite 
în prezentul contract; 
    c. preŃul contractului - preŃul plătibil prestatorului de către achizitor, în 
baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor 
obligaŃiilor asumate prin contract; 
    d. servicii - activităŃile a căror prestare face 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 obligaŃia de a le furniza în legătură cu serviciile prestate 
conform contractului; 
    f. forŃa majoră - un eveniment mai presus de controlul părŃilor, 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: războaie, 
revoluŃii, incendii, inundaŃii sau orice alte catastrofe naturale, restricŃii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă, ci enunŃiativă. Nu este considerat forŃă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, 
face extrem de costisitoare executarea obligaŃiilor uneia din părŃi; 
    g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
    (Se adaugă orice alŃi termeni pe care părŃile înŃeleg să îi definească pentru 
contract.) 
 
    3. Interpretare 
    3.1 - În prezentul contract, cu excepŃia unei prevederi contrare, cuvintele 
la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest 
lucru este permis de context. 
    3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile 
calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 
 
    Clauze obligatorii 
 
    4. Obiectul principal al contractului 



    4.1 - Prestatorul se obligă să presteze  SERVICII DE PROIECTARE 
„LOCUIN łE PENTRU TINERET ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE – 
ETAPA II NORD – CARTIER LACU DULCE”-  
PENTRU FAZA SF, STUDII TEREN TOPO ŞI GEO PT + DE,  în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaŃiile asumate prin 
prezentul contract. 
    4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preŃul adjudecat în prezentul 
contract pentru serviciile prestate. 
 
    5. PreŃul contractului 
    5.1 - PreŃul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului 
de către achizitor, conform licitaŃiei, este de .................... lei, sau, după caz, 
........... euro, la care se adaugă ............ 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 încetează să producă efecte la data de 
....................... 
    (Se înscrie data la care încetează contractul.) 
    7. Executarea contractului 
    7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanŃiei de bună 
execuŃie, la data de ....................... 
    (Se precizează data la care intră în efectivitate contractul.) 
 
    8. Documentele contractului 
    8.1 - Documentele contractului sunt: 
       -DocumentaŃia de atribuire a contractului 
              -oferta tehnică 
              -oferta financiară 
 
    9. ObligaŃiile principale ale prestatorului 
    9.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau 
performanŃele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract. 
    9.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul 
de prestare prezentat în propunerea tehnică. 
    9.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva 
oricăror: 



    i) reclamaŃii şi acŃiuni în justiŃie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaŃiile sau utilajele folosite pentru sau în 
legătură cu produsele achiziŃionate; şi 
    ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu 
excepŃia situaŃiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului 
de sarcini întocmit de către achizitor. 
 
    10. ObligaŃiile principale ale achizitorului 
    10.1 - Achizitorul se obligă să recepŃioneze, potrivit clauzei 13, serviciile 
prestate în termenul convenit. 
    10.2 - Achizitorul se obligă să plătească preŃul către prestator în termenul 
convenit de la emiterea facturii de către acesta. PlăŃile în valută se vor 
efectua prin respectarea prevederilor legale. 
    (Se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, 
graficul de plată.) 
    10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la 
expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista 
prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la 
nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăŃii. Imediat ce achizitorul 
onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt 
timp posibil. 
    11. SancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor 
    11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi 
execute obligaŃiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a 
deduce din preŃul contractului, ca penalităŃi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală din preŃul contractului. 
    (Se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaŃiilor.) 
    11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de 
zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaŃia de a plăti 
ca penalităŃi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată. 
    (Se precizează aceeaşi cotă procentuală, prevăzută pentru clauza 11.1, 
pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaŃiilor.) 
    11.3 - Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către 
una dintre părŃi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părŃii lezate de a 
considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 
    11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunŃa oricând la contract, 
printr-o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nici o compensaŃie, 



dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiŃia ca această anulare să nu 
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acŃiune sau despăgubire pentru 
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunŃării 
unilaterale a contractului. 
 
    Clauze specifice 
 
    12. GaranŃia de bună execuŃie a contractului 
    12.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanŃia de bună execuŃie a 
contractului, în cuantum de 5%, pentru perioada de 12 luni şi oricum, până 
la intrarea în efectivitate a contractului. 
    (Se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire 
a garanŃiei de bună execuŃie.) 
    12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanŃia pentru participare şi să 
emită ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a făcut 
dovada constituirii garanŃiei de bună execuŃie. 
    12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenŃii asupra garanŃiei de bună 
execuŃie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, 
execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaŃiile asumate prin 
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenŃii asupra garanŃiei de bună 
execuŃie, achizitorul are obligaŃia de a notifica acest lucru prestatorului, 
precizând totodată obligaŃiile care nu au fost respectate. 
    12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanŃia de bună execuŃie în 
conformitate cu HGR 925/2006. 
    (Se precizează modul de restituire şi termenul.) 
    
    13. Alte responsabilităŃi ale prestatorului 
    13.1 - (1) Prestatorul are obligaŃia de a executa serviciile prevăzute în 
contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului 
asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
    (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure 
resursele umane, materialele, instalaŃiile, echipamentele şi orice alte 
asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru 
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
    13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuŃia serviciilor în 
conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât 
de siguranŃa tuturor operaŃiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de 
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 



    (Se precizează anexa care conŃine graficul de prestare.) 
 
    14. Alte responsabilităŃi ale achizitorului 
    14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziŃia prestatorului orice 
facilităŃi şi/sau informaŃii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi 
pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 
 
    15. RecepŃie şi verificări 
    15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor 
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi 
din caietul de sarcini. 
    15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din 
prezentul contract. Achizitorul are obligaŃia de a notifica, în scris, 
prestatorului identitatea reprezentanŃilor săi împuterniciŃi pentru acest scop. 
    (Se precizează anexa care conŃine modul de verificare şi recepŃie a 
serviciilor.) 
 
    16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
    16.1 - (1) Prestatorul are obligaŃia de a începe prestarea serviciilor în 
timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a 
contractului. 
    (Se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a 
contractului.) 
    (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri 
suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părŃile vor stabili de 
comun acord: 
    a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
    b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la 
preŃul contractului. 
    16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, 
oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în 
graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părŃi, termen 
care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
    (2) În cazul în care: 
    i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau 
    ii) alte circumstanŃe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin 
încălcarea contractului de către prestator, 
îndreptăŃesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a 
serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părŃile vor revizui, de comun 
acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiŃional. 



    16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă 
graficul de prestare, acesta are obligaŃia de a notifica acest lucru, în timp util, 
achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul 
de prestare se face cu acordul părŃilor, prin act adiŃional. 
    16.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a 
termenului de execuŃie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă 
dreptul achizitorului de a solicita penalităŃi prestatorului. 
 
    17. Ajustarea preŃului contractului 
    17.1 - Pentru serviciile prestate, plăŃile datorate de achizitor prestatorului 
sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
    17.2 - PreŃul contractului este preŃ ferm, nu se ajustează. 
     
    18. Amendamente 
    18.1 - PărŃile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, 
de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiŃional, numai în 
cazul apariŃiei unor circumstanŃe care lezează interesele comerciale legitime 
ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
 
 
    19. SubcontractanŃi 
    19.1 - Prestatorul are obligaŃia, în cazul în care subcontractează părŃi din 
contract, de a încheia contracte cu subcontractanŃii desemnaŃi, în aceleaşi 
condiŃii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
    19.2 - (1) Prestatorul are obligaŃia de a prezenta la încheierea contractului 
toate contractele încheiate cu subcontractanŃii desemnaŃi. 
    (2) Lista subcontractanŃilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, 
precum şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
    19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faŃă de achizitor de modul 
în care îndeplineşte contractul. 
    (2) Sub contractantul este pe deplin răspunzător faŃă de prestator de modul 
în care îşi îndeplineşte partea sa din contract. 
    (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanŃilor 
dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. 
    19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta 
nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va 
schimba preŃul contractului şi va fi notificată achizitorului. 
 
    20. Cesiunea 



    20.1 - Prestatorul are obligaŃia de a nu transfera total sau parŃial obligaŃiile 
sale asumate prin contract, fără să obŃină, în prealabil, acordul scris al 
achizitorului. 
    20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind 
garanŃia sau orice alte obligaŃii asumate prin contract. 
 
    21. ForŃa majoră 
    21.1 - ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
    21.2 - ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de îndeplinirea 
obligaŃiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta 
acŃionează. 
    21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a 
forŃei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părŃilor până 
la apariŃia acesteia. 
    21.4 - Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a 
notifica celeilalte părŃi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să 
ia orice măsuri care îi stau la dispoziŃie în vederea limitării consecinŃelor. 
    21.5 - Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează că va acŃiona o 
perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice 
celeilalte părŃi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna 
dintre părŃi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
    22. SoluŃionarea litigiilor 
    22.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a 
rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînŃelegere sau dispută 
care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului. 
    22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi 
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenŃă contractuală, 
fiecare poate solicita ca disputa să se soluŃioneze fie prin arbitraj la Camera 
de ComerŃ şi Industrie a României, fie de către instanŃele judecătoreşti din 
România. 
    (Se precizează modalitatea de soluŃionare a litigiilor.) 
 
    23. Limba care guvernează contractul 
    23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
    24. Comunicări 
    24.1 - (1) Orice comunicare dintre părŃi, referitoare la îndeplinirea 
prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 



    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, 
cât şi în momentul primirii. 
    24.2 - Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, 
fax sau e-mail, cu condiŃia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
    25. Legea aplicabilă contractului 
    25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
    PărŃile au înŃeles să încheie astăzi, ......................., prezentul contract în 
două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
    (Se precizează data semnării de către părŃi.) 
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