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 SecŃiunea I.                 SE APROBA: 
          Reprezentant legal  
          al autoritatii contractante 
           PRIMAR:            
          ing.Kovács Eugen     
.      

FIŞA DE DATE A ACHIZI łIEI  
 
I. a  Autoritatea contractantă 
Denumire: Municipiul Carei 
Adresă: strada 1 Decembrie 1918 nr.17 jud. Satu Mare 
Localitate: Carei Cod poştal: 445100 łara: România 
Persoana de contact: 
În atenŃia:.ing. Petho Yvette                 

Telefon: 0261- 861660, interior 225 
               0261-866149 

E-mail: primariacar@yahoo.com Fax: 0261-861663; 0261-866149 
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.primariacarei.ro 

 
I.b  Principala activitate sau activităŃi ale autorităŃii contractante 
□ ministere ori alte autorităŃi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenŃii naŃionale 
x autorităŃi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ instituŃie europeană/organizaŃie 
internaŃională 
□ altele (specificaŃi)   

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranŃă naŃională 
□ mediu  
□ afaceri economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcŃii şi amenajări teritoriale 
□ protecŃie socială 
□ recreere, cultură şi religie  
□ educaŃie 
□ activităŃi relevante 

□ energie; □ apă; □ poştă; □ transport 
□ altele (specificaŃi) 

Autoritatea contractantă achiziŃionează în  numele altor autorităŃi contractante  da □  
                                                                                                                               nu x 

 
Alte informaŃii şi/sau clarificări pot fi obŃinute: 
 x la adresa mai sus menŃionată 

□ altele: (adresă/fax/interval orar) 
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: 
25.10.2009    
adresa: Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.17, fax: 0261-866149 sau 0261-861663 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:  
28.10.2009 

 
I . c  Căi de atac  
Ofertantul sau orice persoană care se consideră vătămată de prezenta procedură poate depune o 
contestaŃie la : 
 - fie Consiliul NaŃional de SoluŃionarea ContestaŃiilor  
 - fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanŃa competentă  
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Denumire: Consiliul NaŃional de SoluŃionarea ContestaŃiilor 
Adresă: str. Stavropoleos nr.6. Sect.3.  
Localitate:  Bucureşti                                                 Cod poştal:030084                      łara: România 
E-mail: office@cnsc.ro                                                                   Telefon: (+4)021310.46.41 
Adresă internet: www.cnsc.ro                                                   Fax: (+4)021310.46.42 

 
Denumirea instanŃei competente : 
 Curtea de Apel Oradea Sectia de contencios-administrativ si fiscal 
Adresă: str. Parcul Traian nr.10, jud. Bihor  
Localitate:  Oradea                                                   Cod poştal: 410033    łara: România 
E-mail: publiccao@just.ro                                                                   Telefon: 0259-426883 
Adresă internet:                                                      Fax: 0259-415903 

I.d  Sursa de finanŃare: 
Se specifică sursele de finanŃare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit        
          
Bugetul de stat,Bugetul local si 
fonduri structurale                

După caz, proiect/program finanŃat din fonduri 
comunitare    da X        nu    
 
Program Operational Regional 
Axa prioritara 1-Sprijinirea dezvoltarii durabile a  
oraselor-poli urbani de crestere 
 

 
II . OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1  Descriere 
Denumire contract:  
Servicii de proiectare pentru obiectivul : 
“Reamenajare strada 1 Decembrie 1918 din Carei” 
1.2) Denumire contract şi locaŃia lucrării, locul de  prestare:  
(a)Lucrari                                                               (b) Produse       □     (c) Servicii                               

ExecuŃie                             
Proiectare şi execuŃie        □ 
Realizare prin orice  mijloace 
 orespunzătoare    cerinŃelor 
 specificate de A.C.           □                      

Cumpărare        □ 
Leasing             □ 
Închiriere          □ 
Cumpărare în rate □ 

Categoria serviciului                           2A    
                                                           
Servicii de supraveghere a lucrarilor  2 B   
□  

Principalul loc de prestare: 
           

Principalul loc de 
livrare___________
___ 
Cod  CPV        
□□□□□□□□ 

Principala locaŃie a lucrării : 
La sediul proiectantului.   
  

II.1.3) Procedura se finalizează prin :     Contract de achiziŃie publică:        x                              
                                                                      Încheierea unui acord-cadru:          □ 
II.  Durata contractului de achiziŃie publică  :Etapa I  30 zile de la semnarea contractului 

                                                                     Etapa II Asistenta tehnica timp de 21 luni de la                
                                                                                    inceperea executiei.         

II.1.5) Informa Ńii privind acordul-cadru  (dacă este cazul) nu e cazul 
Acordul-cadru cu mai mulŃi operatori nr. □□□  sau, dacă 
este cazul nr. □□□ maxim al participanŃilor la acordul-
cadru vizat 

Acordul-cadru cu  
un singur operator                    □ 

Durata acordului-cadru:  nu e cazul 
Durata în ani □□    sau luni          □□□ 
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Posibilitatea de a relua competiŃia cu semnatarii acordului cadru       da  □             nu x 
II.1.6) Divizare pe loturi                                                                               da □              nu x 
 II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate                                                   da □              nu x 

II.  2.) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1)Servicii de proiectare pentru obiectivul “Reamenajare strada 1 Decembrie 1918 din 
Carei”, conform caietului de sarcini. 
 
II.2.2) OpŃiuni                                                                                                     da □           nu x 
Dacă există, descrierea acestor opŃiuni:  nu este cazul                                                                                                                                                     
 
III. CONDI łII SPECIFICE CONTRACTULUI  
III.1 Alte condi Ńii particulare referitoare la contract (după 
caz)  
III.1.1. Contract rezervat  (dacă DA scurtă descriere ) 
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieŃi) 

     
    da□                  nu x 
    da□                  nu x 

IV.  PROCEDURA 
IV.1) Procedura selectată 
LicitaŃie deschisă                                             
LicitaŃie restrânsă                             □ 
LicitaŃie restrânsă accelerată            □ 
Dialog competitiv                            □ 

Negociere cu anunŃ de participare                  □ 
Negociere fără anunŃ de participare               □ 
 Cerere de oferte                                              x  
Concurs de soluŃii                                           □ 

IV.2) Etapa finală de licitaŃie electronică                                                         da  □        nu  x 
Dacă DA, informaŃii adiŃionale despre licitaŃia electronică                                  nu e cazul 

IV.3) LegislaŃia aplicată : 
-ORDONANłĂ DE URGENłĂ  Nr. 34 din 19 aprilie 2006 - privind atribuirea contractelor de 
achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-HOTĂRÂREA  Nr. 925 din 19 iulie 2006 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică 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, cu modificarile si completarile ulterioare;   
- LEGEA Nr.10/1995, privind calitatea in constructii 
- HOTĂRÂREA Nr.272/1994, pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al 
calitatii in constructii 
 
Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu. 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE 
V. 1  SituaŃia personală a candidatului /ofertantului 
DeclaraŃie privind 
eligibilitatea  
Solicitat   x     Nesolicitat  □ 

CerinŃă minima obligatorie: 
a) Completare formular 12 A(Declaratia privind eligibilitatea). 
În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte situaŃia 
personala a respectivilor candidaŃi/ofertanŃi, autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaŃii de la 
autorităŃile competente care emit documente edificatoare în acest 
sens (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) .  
În situaŃia în care din documentele solicitate reiese cã ofertantul se 
aflã într-una din situaŃiile prevãzute de art. 180 din OUG 34/2006, 
acesta va fi exclus de la procedura aplicată pentru atribuirea 
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contractului de achiziŃie. 

DeclaraŃie privind 
neîncadrarea 
 în prevederile art. 181  
 
Solicitat   x     Nesolicitat  □     

CerinŃe minime obligatorii: 
a) Completare formular 12B (Declaratia privind neincadrarea 
in situatiile prevazute la art. 181). 
b) Prezentarea  Certificat ului fiscal (Certificat de atestare fiscală) 
eliberat de Compartimentul Impozite şi Taxe Locale al unităŃii 
administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul 
social, care să ateste că societatea ofertantă nu se înregistrează cu 
debite la bugetul local, în original sau copie legalizată, valabil la 
data deschiderii ofertelor. 
c)Prezentarea  Certificat ului de atestare fiscală eliberat de 
organul de administrare fiscală al unităŃii administrativ teritoriale 
de pe raza căreia societatea are sediul  social privind plata 
obligaŃiilor la bugetul general consolidat, în original sau copie 
legalizată, valabil la data deschiderii ofertelor. 
d)Imputernicire   scrisa, prin care reprezentantul operatorului 
economic este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru 
atribuirea contractului  de achizitie publica -in original.(formular 
I.2.) 
Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate a 
persoanei imputernicite. 
În situaŃia în care din documentele solicitate reiese cã ofertantul se 
aflã într-una din situatiile prevăzute de art. 181 din OUG 34/2006, 
acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de 
achizitie. 
Pentru persoane juridice străine: 
a) Completare formular 12B (Declaratia privind neincadrarea 
in situatiile prevazute la art. 181). 
b) Operatorul economic va prezenta documente edificatoare, prin  
care să dovedească că şi-a îndeplinit obligaŃiile de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor către buget. 
c)Imputernicire  de semnatura pentru persoana/persoanele 
autorizate sa semneze oferta, documentele ofertei si contractul 

 
Documentele vor fi prezentate in original sau in copie legalizata, la 
care se va alatura traducerea legalizată a acestora în limba română, 
limba de redactare a ofertei fiind limba română. 

V. 2  Capacitatea de exercitare a activitaŃii profesionale (inregistrare) 
Persoane juridice române 
 
Solicitat   x      Nesolicitat  □ 
 
 
 

Cerinte minime obligatorii: 
Pentru persoane juridice române: 
a)Certificat constatator emis de Oficiul Registr. ComerŃului. 
AutorizaŃie de funcŃionare / altele echivalente, original sau copie 
legalizata valabila la deschiderea ofertelor. 
b)Certificat de înregistrare emis de Camera de ComerŃ şi 
Industrie. 
(copie) 
NOTA: 
Certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului de pe 
langa Tribunalul teritorial,pentru a fi valabil, trebuie sa fie emis cu 
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maxim 30  de zile inainte de data deschiderii ofertelor 

Persoane juridice straine  
 
Solicitat   x     Nesolicitat  □ 
 

CerinŃã minima obligatorie: 
 
 Prezentarea oricăror documente care dovedesc o formă de 
înregistrare / atestare ori apartenenŃă din punct de vedere 
profesional, în conformitate cu prevederile legale din Ńara în care 
candidatul/ofertantul este rezident. 
 
 Documentele prezentate trebuie să fie înregistrate / atestate la 
autorităŃile competente a Ńării respective si insoŃite de traducerea 
legalizată in limba română. 

 3  SituaŃia  economico-financiară                                   
InformaŃii privind situaŃia 
economico-financiară 
Solicitat  x      Nesolicitat □ 

Se vor prezenta  formularele: 
− Informatii generale (Formular B2);  
− DeclaraŃie privind calitatea de participant (Formular 12C 

); 
Cerinta obligatorie: 
Cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani prezentat de ofertant pentru 
realizarea serviciilor de proiectare, sa fie de minimum 300 000 lei. 

V. 4  Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
 InformaŃii privind 
capacitatea tehnică: 
Solicitat  x     Nesolicitat □ 
 

CerinŃe minime obligatorii - completarea formularelor: 
− DeclaraŃie privind lista principalelor prestari de servicii  

executate în ultimii 3 ani, (Formular, 12 E +anexa) ; 
Ofertantul trebuie sa faca dovada executiei in ultimii 3 ani a cel 
putin 2 servicii de proiectare  similare ,  cu o valoare cumulata 
de cel putin 150 000 lei. 
Ofertantul va prezenta o copie a contractului de servicii avand ca 
obiect  serviciul de proiectare similar, la care sa va atasa 
recomandarea beneficiarului. 
Nota: 
Serviciul de proiectare similar se refera la reabilitare si 
modernizare de spatii urbane. 
 
-DeclaraŃie privind efectivul mediu anual al personalului 
angajat (Formular, 12 I+anexa). 
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si 
profesionala invocand si sustinerea acordata de  catre o alta 
persoana, atunci acesta are obligatia de a  dovedi sustinerea de care 
beneficiaza de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al 
persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la 
dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. 
  

InformaŃii privind  
subcontractanŃii: 
Solicitat   x   Nesolicitat □ 

CerinŃă minima obligatorie: 
- DeclaraŃie privind subcontractanŃii  (Formular 12G + Anexa) 
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Asocierea 
Solicitat   x   Nesolicitat □ 

     Daca o asociere de operatori economici depune o candidatura 
comuna, atunci  fiecare asociat va prezenta   documentele de 
calificare solicitate in prezenta fisa de date. 
     Situatia  economico-financiara si capacitatea tehnica-
profesionala se demonstreaza prin luare in considerare a resurselor 
tuturor membrilor asocierii cumulat.  
    Se va prezenta ( daca este cazul)  acordul de asociere  
 (Formular 5.) 

V.5 .Dacă este cazul, modul 
de selectare/preselectare 

Nu este cazul. 

VI. PREZENTAREA OFERTEI 
VI.1  Limba de redactare a ofertei  Limba româna 
VI.2  Perioada de valabilitate a ofertei 90  de zile de la data depunerii ofertei. 
VI.3  GaranŃia de participare 
Solicitată  x        Nesolicitată □  
 

 Valoarea garanŃiei de participare este 3 000 RON. 
 GaranŃia de participare  poate fi constituita prin 
scrisoare de garanŃie bancară ,  prin depunerea la 
caseria prim ăriei, sau prin prezentarea unui ordin de 
plată în contul primăriei   Cod IBAN nr. 
RO02TREZ5475006XXX000058 deschis la Trezoreria 
Carei, CUI 4481160, cu condiŃia confirmării acestora de 
catre banca emitentă, până la data deschiderii ofertelor, 
insoŃită de un document prin care specifică destinaŃia. 
OfertanŃii vor prezenta o copie după  OP şi OP-ul în 
original.OP-ul in original va fi înapoiat imediat după 
şedinŃa de deschidere a ofertelor. Valabilitatea garantiei 
de participare  este 31.01.2010 
   OfertanŃii tip IMM  care doresc să depună  50% din 
valoarea garanŃie  de participare, vor anexa instrumentului 
bancar de constituire a garantiei de participare,  în 
conformitate cu legislaŃia în vigoare ,  o declaraŃie pe 
propria răspundere prin care dovedesc că sunt IMM. 
(Anexa  nr.1 din Legea nr. 346/2004 , cu modificarile si 
completarile ulterioare) 

V.I.4  Modul de prezentare a 
propunerii tehnice 

Conditiile tehnice din caietul de sarcini sunt minime si 
obligatorii. 
Se va prezenta Graficul fizic si valoric de elaborare a 
proiectului. 
 

VI.5  Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

   PreŃul ofertei se va prezenta în   Formularul de  
ofertă (Formular.10 C). 
In anexa se vor prezenta  documentele care se vor elabora, 
durata de executie a fiecarui document, costul fiecaruia in 
lei fara T.V.A. 

 
VI.  6  Modul de prezentare a ofertei 
 
 
                                                                                                                                                     
a) adresa la care se depun oferta 
 

Oferta va fi  numerotată, semnată pe fiecare pagină, de 
reprezentantul autorizat. Orice ştersătură, adăugire, 
interlinie sau scris peste cele dinainte sunt valide doar 
dacă sunt vizate de către persoana autorizată să semneze. 
a) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: 
Primaria Municipiului Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr. 
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b) data limită pentru depunerea ofertei 
 
 c) modul de prezentare/ ambalare/ 
sigilare/marcare a plicurilor : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Documentele care trebuie 
prezentate de participanŃii la 
şedinŃa de deschidere 
 
 

 
 
 
  
    e) Oferta  întarziată    

17, camera 1 Registratura”, persoana de contact Ernyi 
Andrea.  
Oferte depuse la alte adrese vor fi respinse fiind 
inacceptabile 
b) Data limită pentru depunerea ofertelor: 
03.11.2009 ora 12,00 
c.) Candidatul trebuie să prezinte oferta sa în două 
exemplare:  1 set original + 1 set copie, sigilate în plicuri 
separate, marcând corespunzător plicurile cu “Original”şi 
respectiv, “Copie”.  
   Fiecare set trebuie să conŃină un volumul cu documente 
de calificare  şi  un volum  cu propunerea tehnico-
financiară.  
  Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi 
adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, 
fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă va fi  
declarată întârziată.  
  Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, 
netransparent şi închis corespunzator. 
  Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autorităŃii 
contractante şi cu inscripŃia “ Oferta pentru 
Reamenajare strada 1 Decembrie 1918 din Carei”  
A nu se deschide înainte de data de: 03.11.2009, ora 
12,30 
Daca plicul exterior nu este marcat conform celor de mai 
sus autoritatea contractanta nu îşi asumă nicio  
responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 
 
d) Documentele care trebuie prezentate de participanŃii la 
şedinŃa de deschidere sunt: 
-DeclaraŃie privind calitatea de participant la procedură 
(form.12C),  
-DelegaŃia sau împuternicirea, 
-Copia actului de identitate. 
-Dovada constituirii garantiei de participare 
  In caz contrar nu va putea participa la şedinŃa de 
deschidere a ofertelor. 
e) Oferta se consideră întarziată dacă a fost depusă  după 
data şi ora limită înscrisă. Ofertele întarziate vor fi 
respinse, fiind inacceptabile. 

VI.7  Alte dispoziŃii  1. Neprezentarea în urma solicitării de către autoritatea 
contractanta al unui document lipsă  sau netransmiterea 
clarificărilor/raspunsurilor solicitate sau in cazul in care 
explicatiile prezentate nu sunt concludente, oferta va fi 
considerata neconforma. 
2. Documentele emise de instituŃii / organisme oficiale 
abilitate trebuie să fie semnate şi parafate vizibil  conform 
prevederilor legale. 
3. Autoritatea contractantă solicită ofertanŃilor prezentarea 
documentelor corespunzator indicaŃiilor din Fişa de date a 
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achiziŃiei, pentru a nu crea disfuncŃionalităŃi în cadrul 
şedinŃei de deschidere (conform unui  opis anexat). 

VI.8  Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si 
modifica oferta depusa dupa expirarea  datei limita 
stabilita pentru depunerea ofertei,sub sanctiunea excluderii 
acestuia din procedura de atribuire a contractului de 
achizitie publica si a pierderii garantiei de participare. 
Ofertele depuse dupa data limita stabilita in prezenta fisa 
de date sau cele depuse cu alta adresa  si cu alte denumirei 
vor fi declarate intarziate si/sau returnate. 

VI.9  Deschiderea ofertelor  Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 
03.11.2009, ora 12.30,   
în sala mică de şedinŃe a primăriei. 

 
 
VII CRITERII DE ATRIBUIRE 
 
VII.1) PreŃul cel mai scăzut                                       x   
VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică        □ 
 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
 
VIII.1)Ajustarea preŃului contractului 
da   □           nu  x  

PreŃul contractului  nu se va putea ajusta. 
 

  VIII.2). GaranŃia de bună execuŃie a 
contractului           
 
da  x            nu  □ 

Cuantumul garanŃiei de bună execuŃie este  5% din preŃul 
contractului fără T.V.A.   
Modul de constituire a garanŃiei de bună execuŃie se va 
face prin reŃineri succesive din sumele datorate pentru 
facturi parŃiale.Sumele se vor depune la o bancă agreată de 
ambele părŃi. 
Garantia de buna executie se va restitui in cel mult 14 zile 
de la data incheierii procesului -verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor executate in baza proiectului 
respectiv, daca nu s-au ridicat pina la acea data pretentii 
asupra ei. 

 
 
 
 
         ADMINISTRATOR PUBLIC                                                         INTOCMIT 
          ing. Bekı  Tamas                                                                     ing. Pethı Yvette 
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Sectiunea II. Caiet de sarcini 
 
 
 
 

    CAIET  DE  SARCINI 
 
   privind servicii de proiectare pentru obiectivul 
 
  „REAMENAJARE STRADA 1 DECEMBRIE 1918 DIN CAREI” 
 
 
 
 
 1.INFORMATII INTRODUCTIVE  
 
 Denumirea investitiei:Reamenajare strada 1 Decembrie 1918 din Carei 
 Autoritatea contractanta:Municipiul Carei,jud.Satu-Mare,str.1 Decembrie 
1918 nr.17 
 Beneficiar:Municiul Carei 
 Surse de finantare:Bugetul de stat,bugetul local si fonduri structurale 
 Situatia juridica a terenului: Domeniul public al municipiului Carei 
 Data limita de depunere a ofertelor: Se comunica in fisa de date a achizitie 
 Locul depunerii ofertelor:Primaria municipiului Carei,camera 1-registratura- 
 Informatii,clarificari: tel.0261/861660 int.225,0261/866149,fax0261/861663 
 Data deschiderii ofertelor:Se comunica in fisa de date a achizitiei 
 Locul deschiderii ofertelor:Sala mica de sedinte a primariei 
 Contestatiile se pot transmite,conform legii Consiliului National de 
Solutionare a Contestatiilor, cu adresa Bucuresti, str.Stavropoleos nr.6, tel.fax:+40-
21-3104642, E-mail:helpdesc@anrmap.ro, adresa internet www.anrmap.ro. 
 
 2.OBIECTUL CONTRACTULUI 
 Servicii de proiectare pentru obiectivul: „Remenajare str.1Decembrie 1918 din 
Carei.” 
 
 3.DATE TEHNICE 
 
 Descriere generala 
 
 Suprafata studiata face parte din domeniul public al municipiului Carei si are 
suprafata totala de 53 499,33 mp, din care: carosabil  27 120,16 mp 
       trotuare  12 454,74 mp 
       zone verzi  13 242,25 mp 
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       statii autobuz      392,17 mp 
       fantani       283,56 mp 
 Zona studiata este artera principala de penetrare in oras avand : 
 -in partea stanga: parcul dendrologic al „Castelului Karolyi”, imobile P, 
P+1 si P+2, mici zone verzi , fara parcari amenajate 
 -in partea dreapta: P-ta Avram Iancu cu o cladire P+10, urmand cladiri P, P+1, 
si P+2, scuar cu o fantina arteziana, mici zone verzi,parcari amenajate. 
 Cladirile care formeaza  spatiul urban a strazii, apartin in marea majoritate 
secolului XIX, trotuarele si partea carosabila existente sunt degradate in mare parte si 
nu corespund atmosferei inceputului secolului XIX. 
 Mobilierul urban existent ,  statiile de autobuz  precum si chioscurile de ziare 
existente nu corespund din punct de vedere estetic. 
 Corpurile de iluminat nu corespund standardelor contemporane. 
 Strada 1 Decembrie 1918 este dotata cu retele de utilitati publice ( apa, 
canalizare, energie electrica si telecomunicatii). 
 
 Descrierea lucrarilor de modernizare necesare 
 
 Pentru prezentarea lucrarilor de modernizare, traseul strazii a fost impartit in 
trei zone: 
 Zona A este cuprinsa de la intersectia cu B-dul. 25 Octombrie pana la 
intersectia cu str. Grof Karolyi Sandor.  
 In aceasta zona se propun urmatoarele: 

1. Dalarea pietonalului de pe latura stanga a strazii 
2. Realizarea unor dalaje speciale pentru noile trasee pietonale 
3. Dalarea statiilor de autobuz existente si realizarea unor noi 

contructii de statii de autobuz 
4. Modernizarea si redimensionarea unui nr. de 25 locuri de parcari 

si tranformarea in parcari ecologice 
5. Realizarea pistei pentru biciclisti pe partea stanga 
6. Reamenjarea fantanilor arteziene existente pe ambele parti ale 

strazii 
7. Realizarea a 3 noi fantani arteziene  
8. Reamenajarea in totalitate a celor 3 mici scuaruri existente pe 

partea dreapta prin inierbarea unor suprafete, plantari de noi 
arbori, cosmetizarea celor existenti si inlaturarea celor degradati, 
imbatraniti 

9. Realizarea unei esplanade pentru expunere statui 
10. Amenajarea unei piete semiingropate sub forma de amfiteatru  
11. Amenajarea unor terase  
12. Amenajarea pietei de flori  
13. Realizarea a 4 noi cilindre de afisaj 
14. Amenajarea a 4 noi chioschiuri de ziare 
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15. Amplasarea unui nr. de 35 de bancute 
16. Amenajarea unor jardiniere pentru flori si pubele de gunoi 
17. Amplasarea unor lampadare  noi de iluminat  

 
           Zona B este cuprinsa de la intersectia cu str. Grof Karolyi Sandor pana la 
intersectia cu str. Gheorghe Doja. 
 In aceasta zona se propun urmatoarele: 

o Dalarea pietonalului de pe ambele laturi ale strazii 
o Realizarea unor dalaje speciale pentru noile trasee pietonale   
o Modernizarea si redimensionarea  unui nr. de 50 de  parcari si 

transformarae ecologice 
o Realizarea pistei pentru biciclisti pe partea stanga 
o Realizarea unei noi fantani arteziene  
o Reamenajarea scuarului existent in fata actualei primarii prin 

inierbarea unor suprafete, plantari de noi arbori, cosmetizarea 
celor existenti si inlaturarea celor degradati, imbatraniti 

o Amenajarea unor terase 
o Realizarea a 4 noi cilindre de afisaj 
o Amenajarea a 3 noi chioschiuri de ziare 
o Amplasarea unui nr. de 15 de bancute 
o Amenajarea unor jardiniere pentru flori si puble de gunoi 
o Amplasarea unor corpuri noi de iluminat  

 
           Zona C este cuprinsa de la intersectia cu str. Gheorghe Doja pana la intersectia 
cu str. Somes si str. Caplenilor. 
 In aceasta zona se propun urmatoarele: 

o Dalarea pietonalului de pe latura stanga a strazii 
o Realizarea unor dalaje speciale pentru noile trasee pietonale  
o Dalarea statiei de autobus existenta si realizarea uneia noi  
o Modernizarea si redimensionarea unui nr. de 51 de parcari si 

transformarea in parcari ecologice 
o Realizarea pistei pentru biciclisti pe partea stanga 
o Realizarea a 2 noi fantani arteziene  
o Reamenajarea in totalitate a scuarului existent in fata actualei 

primarii prin inierbarea unor suprafete, plantari de noi arbori, 
cosmetizarea celor existenti si inlaturarea celor degradati, 
imbatraniti 

o Realizarea unei suprafete dalate in fata viitoarei primarii 
o Amenajarea unor terase  
o Realizarea a 4 noi cilindre de afisaj 
o Amenajarea a 3 noi chioschiuri de ziare 
o Amplasarea unui nr. de 15 de bancute 
o Amenajarea unor jardiniere pentru flori si pubele de gunoi 



14 

o Amplasarea unor corpuri noi de iluminat  
 
 
  Pentru functionarea fintinilor arteziene, a luciurilor de apa ce se vor 
amenaja si pentru deservirea amfiteatrelor ce se amenajeaza,  se vor prevedea 
urmatoarele: 
 -realizarea unor bransamente de apa, din reteaua de distributie existenta in zona 
 -realizarea racordurilor de canalizare pentru posibilitatea de scurgere si golire  
a fintinilor arteziene si luciuri de apa 
 -realizarea unor guri de scurgere stradale , cu recipiente de colectare a 
suspensiilor, pentru evacuarea apelor meteorice colectate la nivelele inferioare ale 
amfiteatrelor ce urmeaza a se amenaja. 
 
 
 4.DOCUMENTE EXISTENTE 
 
 La semnarea contractului se vor pune la dispozitia proiectantului urmatoarele: 
 -Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) 
 -Certificatul de urbanism 
 -Expertiza tehnica 
 
 5.PROIECTANTUL VA ELABORA URMATOARELE: 
 
 ETAPA I  
 
 Durata: 30 zile de la semnarea contractului 
 
 -intocmeste documentatiile necesare pentru faza PAC si obtine toate avizele si  
acordurile in numele beneficiarului, inclusiv autorizatia de construire 
 -intocmeste: proiect tehnic, caiet de sarcini , detalii de executie, deviz martor. 
(Documentatiile vor fi elaborate la obiect pentru categoriile de lucrari 
proiectate.Caietul de sarcini va cuprinde planse, antemasuratori si orice document 
necesar elaborarii ofertei financiare de executie a lucrarilor). 
 Proiectul (PT, CS, DM) va fi predat in 5 exemplare pe suport de hartie si 2 
exemplare pe suport magnetic (CD). 
 Documentatiile se vor elabora in baza standardelor, normativelor, normelor 
tehnice si instructiunilor tehnice in vigoare care sunt compatibile cu reglementarile 
Comunitatii Europene. Se vor respecta: Legea nr.10/1995, Legea nr. 50/1991, cu 
modificarile si completarile ulterioare, H.G.nr.28/2008. 
 Proiectantul va preda la termen fiecare documentatie, intocmindu-se procese-
verbale de predare-primire.In cazul in care documentatiile nu vor complete sau nu vor 
fi de calitate, beneficiarul nu va face plata decat dupa remedierea neajunsurilor 
constatate. 
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 ETAPA  II 
 
 Durata:de la inceperea executie pana la receptie 
  
 Pe tot parcursul executiei, proiectantul va acorda asistenta tehnica. 
 Proiectantul va participa la receptiile de la terminarea lucrarilor, receptia finala 
si va intocmi raportul final . 
 
 6.PREZENTAREA OFERTEI 
 
 Formularul de oferta va avea o Anexa care va cuprinde fazele solicitate, durata 
de executie a fiecarei faze, costul fiecarei faze, in lei, fara T.V.A. 
 Nu se admit aferte alternative. 
 
 7.GARANTII 
 
 Garantia de participare este de 3 000 RON. 
 Garantia de buna executie a proiectului se va constitui in cuantum de 5% din 
valoarea contractului, prin scrisoare de garantie bancara sau prin retineri succesive 
din sumele datorate. 
 
  
 
 
 
 
 ADMINISTRATOR PUBLIC    INTOCMIT 
  ing.Beko Tamas                   ing. Petho Yvette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sectiunea III. Formulare 
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OPIS 
 

DOCUMENTE PENTRU PARTICIPARE LA SEDINTA DE DESCHIDE RE 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA DOCUMENTULUI  FORMU-
LARUL 

PAGINA 

1. DECL. PRIV. CALIT DE PARTICIPANT  LA PROCEDURĂ  F.12.C. 17 

2. DELEGAłIA SAU ÎMPUTERNICIREA  20 

3. ACT DE IDENTITATE SI COPIA ACTULUI  DE IDENTITATE  - 

 
DOCUMENTE DE CALIFICARE 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA DOCUMENTULUI  FORMU-
LARUL 

PAGINA 

1. DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA F. 12.A. 18 

2. DECL. PR. NEINCADRAREA IN SIT. PREV. LA ART. 181. F. 12.B. 19 

3. CERTIFICAT FISCAL  - 

4. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA  - 

5. CERTIFICAT CONSTATATOR  - 

6. CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE  - 

7. DECL. PRIV. CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ F.12.C. 17 

8. INFORMATII GENERALE B2 21 

9. LISTA PRINCIPALELOR SERVICII  IN ULTIMII 3 ANI F. 12.E.+ANEXA 22,23 

10. CONTRACT SI RECOMANDARE DE SERVICII  SIMILARE   - 

11. DECL.  PRIV. EFECTIVUL MEDIU  DE ANGAJAłI F. 12.I.+  ANEXA 24-25 

12. DECL.  PRIV. PĂRłI INDEPL. DE  SUBCONTRACTANłI F.12.G.+ ANEXA 26-27 

13 ACORD DE ASOCIERE (DACA ESTE CAZUL) F 5 28 

  
OFERTA TEHNICO-FINANCIAR Ă 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA DOCUMENTULUI  FORMU-
LARUL 

PAGINA 

1. FORMULAR DE OFERTĂ F.10.B+ANEXA 29-30 

2. GRAFICUL FIZIC SI VALORIC  - 

3. MODEL DE CONTRACT DE LUCRARI INSUSIT F.4. 31-36 

  

DOCUMENTE PENTRU INCHEIEREA CONTRACTULUI 
1. DOVADA  GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE 

2.  PREZENTAREA CONTRACTELOR CU SUBCONTRACTANTI (DACA ESTE CAZUL) 

 
 
 
 
 
 
            Formular nr. 12C 
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       Operator economic 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
DECLARA łIE 
 PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR Ă 
 
 
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, 
seviciului 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 niciunui 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 cîştigători, pe parcursul derulării 
contractului de achiziŃie publică. 
4. De asemenea, declar ca informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg 
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. 
4. 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 legatură cu activitatea noastră. 
 
 
 
 
 Operator economic, 
                                      ...............                                                       
                            (semnatură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formular nr. 12 A . 
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     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 a 
sancŃiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaŃia prevazută la art. 18o din 
OrdonanŃa de urgenŃa 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 dispunem. 
  
 
 
 
 
    Data completării ......................                                                 Operator economic, 
                                                                                           _________________ 
 
 
                                                                                               (semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Formular nr.12 B 
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         Operator economic 
  _____________________ 
      (denumirea/numele) 
 
 
DECLARAłIE  
privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 
 
 
 
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, seviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de 
................................................ (denumirea autorităŃii contractante), declar pe proprie 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 .................; 
      c^1)  in ultimii 2 ani nu am indeplinit  in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive 
imputabile din vina mea, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii 
beneficiarilor acestuia; 
     d) nu am fost condamnat, în ultimii trei 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. 
     e) subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu. 
             Înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraŃiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
Înteleg 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 I.2 
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     IMPUTERNICIRE 
 
 
 
 
  In numele societatii:  ________________________________________________ 
     ________________________________________________ 
 
 
 prin prezenta imputernicim pe :    Specimen de semnatura 
_____________________________                           ___________________ 
 
nascut la data de ______________ CNP_____________________________ act de identitate 
seria__________nr.________________ 
 
sa actioneze in numele societatii___________________________________ in toate demersurile 
legate de licitatia publica deschisa privind : 
 
______________________________________________________________________________ 
cod CPV_____________________________ 
 
 
 Aceasta persoana este autorizata sa semneze,sa depuna oferta si documentele care insotesc 
oferta,sa  reprezinte societatea la sedinta de deschidere a ofertelor,sa raspunda solicitarilor de 
clarificare formulate,sa depuna in numele societatii contestatiile cu privire la procedura licitatiei. 
 
 
 
 
 Data 
     ____________ 
 
 
 
 
 DIRECTOR GENERAL 
     (numele,semnatura,stampila unitatii) 
              …............................. 
 
 
 
 
 

   FORMULARUL B2 
    CANDIDATUL/OFERTANTUL 
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    ...................... 
    (denumirea/numele) 
 
                                   INFORMATII GENERALE 
    1. Denumirea/numele: 
    2. Codul fiscal: 
    3. Adresa sediului central: 
    4. Telefon: 
       Fax: 
       Telex: 
       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: 
 
                             Cifra de afaceri anuala   Cifra de afaceri anuala 
             Anul                la 31 decembrie            la 31 decembrie 
                                      (mii lei)                       (echivalent euro) 
=============================================================== 
  1. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  2. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  3. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  Media anuala: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                     Candidat/ofertant, 
                                                    ..................... 
                                                    (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formular nr. 12 E 
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        Operator economic 
  _____________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

DECLARA łIE  
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 

înteleg 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) 
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ANEXA  la formularul nr. 12 E         

                                            Operator economic,   
                                                                                                                                          

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

                                                                      
(semnătură autorizată) 

 
 
________ 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaŃie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N
r. 
c
r
t. 
 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul CPV 

 
Denumirea/

numele 
beneficiarul
ui/clientului 

Adresa 

 
Calitatea 

prestatorul
ui*)  

 
Preţul total 

al 
contractului  

 
Proc
ent 

înde
plin
it de 
pres
tato

r 
(%) 

 
Cantitatea 

(U.M.) 

 
Perioada de derulare a 

contractului **) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1 
 

        

 
2 
 

        

 
3 
 

        

 
4 
 

        

 
5 
 

        

 
6 
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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 înteleg 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 a personalului responsabil 
pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publică. 
 
 
Data completării ...................... 
 
 
                                                                                                                       Operator economic,  
          .................................. 
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Anexa la Formularul 12.I. 

 
 

COMPONENTA PERSONALULUI DISPONIBIL PENTRU INDEPLINI REA 
CONTRACTULUI 

 
 

1. Personalul tehnic\managerial 

NUMELE 
ANGAJATORUL 

CURENT 
DOMENIUL DE 
SPECIALIZARE 

VECH
IMEA 

IN 
SPECI
ALITA

TE 

SARCINILE 

III.       

IV.       

......     

     

     

 
 
 

2. Personalul suport 

Nr. 
crt. 

Meseria Nr. angajati Nivel mediu 
de calificare 

Sarcini       

           

           

           

           

           
 
 
 

Operator economic 

-------------------------- 

(semnatura autorizata) 
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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 înteleg 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) 
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ANEXA LA Formular nr. 12 G          

       
                         

       Operator economic,                                                  
......................     

             
                      (semnătură autorizată) 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din 
contract ce urmează 
a fi subcontractate 

(denumire 
proiectului şi   partea 
din valoarea totală a 

contractului) 
exprimat in %  

Acord subcontractor cu 
specimen de semnătură 
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FORMULAR 5 
 
 

ACORD DE ASOCIERE  
Conform_______________________________________________________________ 
                                           ( incadrarea legalitatii) 
Noi, parti semnatare______________________________________________________ 
                                           (denumirea autoritatii contractante) 
                                ______________________________________________________ 
                                           (denumirea autoritatii contractante) 
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica 
“_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__” 
Activitati contractuale ce se vor realiza in comun: 
1, ____________________________________________ 
2. ____________________________________________ 
Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica 
comun: 
___________%_________________________________ 
                        (denumirea autoritatii contractante) 
___________%_________________________________ 
                        (denumirea autoritatii contractante) 
Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: 
− liderul asociatiei ___________________________ preia responsabilitatea si primeste 

instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. 
Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: 
−  conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor 

convenite de comun acord. 
Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: 

di) incetarea asociatiei in cazul denuntariiunilaterale a unei asociat a contractului de asociere; 
dii) modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a 

fiecareiparti pana la data incetarii asociatiei. 
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare 
asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: 
___________%_________________________________ 
___________%_________________________________ 
       
Liderul asociatiei______________________________ 
                            (denumirea autoritatii contractante) 
Alte 
clauze_________________________________________________________________________ 
 
Data completarii:                                                                     LIDERUL ASOCIATIEI: 
….......................                                                                       ….................................. 
                                                                                                 ASOCIATIEI 
                                                                                                  …................................. 
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Formular nr. 10 C 
 

     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 
mentionată, să prestăm/______________________(denumirea serviciului) pentru suma de 
_____________________(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), platibilă după 
recepŃia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată 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 aceasta 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 aceasta 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 carei 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 că, 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) 
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Operator economic: 
............................... 
 

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA F10 

 
 
 
 

VALOARE FARA TVA ETAPA OBIECTIV 

EURO LEI 

TERMEN  DE EXECUTIE 

ETAPA I 
 

    

 PROIECT PAC+POE    

 OBTINERE AVIZE    

 PROIECT PT+DE+CS    

 VERIFICARI TEHNICE PE 
SPECIALITATI 

   

 DOC. PT.ATRIB.CONTR. 
DE ACHIZITIA PUBLICA 
DE EXECUTIA LUCR. 

   

 DOC. PT.ATRIB.CONTR. 
DE ACHIZITIA PUBLICA 
DE SUPRAVEGHEREA EX. 

   

     

     

TOTAL 
ETAPA I 

    

ETAPA II 
 

    

 ASISTENTA TEHNICA PE 
TOT PARCURSUL 
EXECUTIEI 

   

 INTOCMIREA 
RAPORTULUI FINAL 

   

     

     

TOTAL 
ETAPA II 

    

TOTAL 
GENERAL 
ETAPE 
I+II 
(FARA 
TVA) 

    

TVA     

 TOTAL 
GENERA
L CU TVA 

    

 
 

Operator economic 
………….. 

(semnatura autorizata) 
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Sectiunea IV. Modelul de contract 

Formular nr. 4 
 

 
Contract de servicii 

nr.______________data_______________ 
 
 
Preambul 
 

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie 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 
......................................................................... denumirea autorităţii contractante 
adresa................................................................, telefon/fax .............................................., 
număr de înmatriculare ............................................, cod fiscal ..................................., cont 
trezorerie …………………………………………………………………………, reprezentată prin 
……………..............................................................................., (denumirea conducătorului), 
funcţia..............................................., 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), 
funcţia............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

V.4.1.1. Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
V.4.1.2. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 

prezentul contract; 
V.4.1.3.  preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
asumate prin contract; 

V.4.1.4. servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  
V.4.1.5. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri 

cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le 
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 

V.4.1.6. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, 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, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă, ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
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j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
(se adaugă orice  alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 
 
 
 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze ............................................(denumirea serviciilor),  în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 
contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru 
serviciile prestate.  
 
5. Preţul contractului 
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către 
achizitor, conform graficului de plăti, 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 înscrie 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 garanţiei de bună execuţie, la data 
de  ...... 
(se precizează data la care intră în efectivitate contractul)  
 
8. Documentele contractului 
8.1 - Documentele contractului sunt: 
(se enumeră documentele pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului) 
 
9. Obligaţiile principale ale prestatorului 
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 
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: 

VI.6.1.1.1.1.1.1. reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce 
rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, 
mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 
utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi 

VI.6.1.1.1.1.1.2. daune-interese, costuri, taxe şi 
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cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
 
 
 
 

10. Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în 
termenul convenit. 
10.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la 
emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea 
prevederilor legale. 
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, dupa caz, graficul de plată) 
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 
prevăzute convenite, prestatorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a 
beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a 
plaţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în 
cel mai scurt timp posibil. 
 
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, 
ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului. 
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)  
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată. 
(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevazută pentru clauza 11.1, pentru fiecare 
zi/saptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor) 
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept 
reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare 
scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 
condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
 
12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
12.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în 
cuantum de ……. , pentru perioada de …… şi, oricum, până la intrarea în efectivitate a 
contractului.  
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi  perioada de constituire a garanţiei de 
bună execuţie) 
12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de 
începere a contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de 
bună execuţie. 
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12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei 
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest 
lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.    
12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la 
îndeplinirea obligaţiilor asumate. 
(se precizează modul de restituire şi termenul)   
12.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 
 
13. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia 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, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 
definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora 
este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 
graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe 
toată durata contractului.  
(se precizează anexa ce conţine graficul de prestare) 
 
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau 
informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare 
îndeplinirii contractului. 
 
15. Recepţie 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 obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru acest scop. 
(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor) 
 
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
16.1 - (1) Prestatorul are obligaţia 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, părţile 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 preţul                         

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 părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării 
serviciilor. 
(2) În cazul în care:  
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1. orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, 
sau 

2. alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, 
altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, 

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a 
oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi 
vor semna un act adiţional.  
16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de 
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. 
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu 
acordul părţilor, prin act  adiţional. 
16.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi prestatorului.  
 
17. Ajustarea preţului contractului 
17.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
17.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită. 
(se precizează formula de ajustare)  
 
18. Amendamente  
18.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului. 
 
19. Subcontractanţi 
19.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 
contractul cu achizitorul. 
19.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele 
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu 
îşi îndeplinesc partea lor din contract. 
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul 
contractului şi va fi notificată achizitorului. 
 
20. Cesiunea  
20.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate 
prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.  
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21. Forţa majoră 
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
22. Soluţionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie 
de către instanţele judecătoreşti din România.  
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor) 
 
23. Limba care guvernează contractul 
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
24. Comunicări 
24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau         e-
mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
25. Legea aplicabilă contractului 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Părţile au înteles să încheie azi ..............  prezentul contract în două exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte.     
(se precizează data semnării de către părţi) 
 
 
          Achizitor,        Prestator, 
    .............................               .............................. 
(semnătură autorizată)       (semnătură autorizată) 
              LS                         LS 
 
 

 


