
Formular 10B 
OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritaăŃii contractante şi adresa completă) 

 
Domnilor, 
Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai ofertantului  

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

cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia mai sus menŃionată, să prestăm 
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de  
         (denumirea serviciului) 

(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________(moneda ofertei) 
                                                                                   (suma in litere si in cifre) 
 la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de     _______________. 
                                                                                                                                    (suma in litere si in cifre) 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 
serviciile în graficul de timp anexat. 

Ne angajăm să menŃinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________ 
___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi 
        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 

ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate. 

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. 

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 bifeaza opŃiunea corespunzătoare) 

Am înŃeles şi consimŃim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
căştigătoare, să constituim garanŃia de bună execuŃie în conformitate cu prevederile din 
documentaŃia de atribuire. 

Întelegem ca nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice altă 
ofertă pe care o puteŃi primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 
                        (semnatura) 

oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

   formular 10 B Bis  
     

     

     

Obiectul ofertei VALOARE  fara TVA   

Faza DTAC     

Faza PT+CS+DOC. EC.     

Faza DE     

Asistenta tehnica     

Cartea constructiei     

Total fara TVA     

TVA     

Total cu TVA     

     

     

  Ofertant   

  SC ___________________ SRL 
     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular 12A.  
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                                                                (denumirea/numele si 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 ne aflăm in 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, 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.  
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe 
asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta 
candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în 
cadrul unei alte oferte.  

 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. 

 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de _________________________ . 
                                                                                               (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 
 
    Data completării ...................... 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular nr. 12B 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARA łIE  
privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 

 
 

 
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului 

economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de 
......................... [ se menŃionează procedura] pentru achizitia de 
........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea 
podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], 
organizată de ................................................ [se inserează numele 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 este 
stabilit până la data solicitată................. 

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. 

 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 orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încalcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii. 
 
           Operator economic, 
                                       
                …………………………. 
                                                                               
                                 (semnatura autorizată ) 
 
 
 
 
 



 
Formular nr. 12C 

 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARA łIE  
privind calitatea de participant la procedura 

 
1. Subsemnatul(a), reprezentant imputernicit al ............................................. 

(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere , sub sanctiunile 
aplicate faptei de fals in acte publice, ca , la procedura pentru atribuirea 
contractului de achizitie publica………… ( se mentioneaza procedura) avand ca 
obiect…………….( denumirea produsului si codul CPV ) , la data de …………… 
( zi/luna/an), organizata de ……………… ( denumirea autoritatii contractante ), 
particip si depun oferta : 

 in nume propriu ; 
 ca asociat in cadrul asociatiei ………….. ; 
 ca subcontractant al…………………….. ; 
( se bifeaza optiunea corespunzatoare ) 

2. Subsemnatul declar ca : 
 nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici 
; 
 sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de 
recunoastere o prezint in anexa ; 
( se bifeaza optiunea corespunzatoare ) 

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor 
interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii 
procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau , in cazul in care 
vom fi desemnati castigatori , pe parcursul derularii contractului de achizitie 
publica. 

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare 
detaliu  si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita , in scopul 
verificarii si confirmarii declaratiilor , situatiilor si documentelor care insotesc 
oferta , orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta 
declaratie. 

5. Subsemnatul  autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, 
alte presoane juridice, sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai 
…………………………… ( denumirea si adresa autoritatii contractante ) cu 
privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 

 
 

                                      Operator economic 
              …………………………. 
                                                                                                              (semnatura autorizată ) 



 
 
OPERATOR ECONOMIC                                                     Formular C 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 

INFORMATII GENERALE 
 
 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________ 

       (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 

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

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________ 
                                                                                                                                          (adrese complete, telefon/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: 

_________________________________________________________________________ 
 

 
 

Operator economic, 
_______________ 
(semnatura autorizata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formular 12H 

 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAłIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALA łIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE 
CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIRE A 

CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE PRESTARE 
 

 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................... 
declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 De asemenea, declar ca informatiile 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 
....................................................................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 
 (denumirea si adresa autorităŃii contractante) 
în legatură cu activitatea noastra. 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de .............................................. 
               (se precizează data expirării perioadei de valabilitate 
a ofertei) 
 
               
                 Operator economic,   
                                  ………… ………………. 
                                                                              
                     (semnatura autorizată ) 

         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA 
cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaŃii şi echipamente tehnice 

 
 

Forma de deŃinere Nr.crt. Denumire utilaj/echipament/instalaŃie U.M. Cantitate 
Proprietate În chirie 

1.      
2.      
 
                      Operator economic,                            
                                         …….........………………. 
                                                                                                        (semnatura autorizată ) 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formular 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 autoritaŃii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de ……………………………………………………...... 
                                                                                           (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
            
 
            Operator, 
                                       
              ………… ………………. 
                                                                               
               (semnatura autorizată ) 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formular nr. 12 D 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 

DECLARAłIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................................................                              
                                  (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în 
tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul 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. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ...........................................................................  
                                                                                                    (denumirea si adresa autoritaŃii contractante)     cu 
privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de ……………………………………………………… 
                                 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
                  
            
          Operator economic, 
                 ………… ………………. 
                                                                               
               (semnatura autorizată ) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
 

 
 

Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*) 

 
PreŃul total al 
contractului  

 
Procent  

îndeplinit de 
prestator 

% 

 
Cantitatea 

(U.M.) 

 
Perioada 

de 
derulare**) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1 
 

        

 
2 
 

        

 
..... 

 

        

 
 
 

        

 
 
 
 

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

               (semnatura 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 perioada de începere şi de finalizare a prestării. 
 



 

FORMULAR D 

OPERATOR ECONOMIC, 

____________________ 

            (denumirea/numele) 

 

 

 

GRAFIC DE PRESTARE 

 

____________________________________________________________________________________ 

Nr.  Denumirea        Perioada de zile calendaristice  necesara 

crt.  serviciului                                     fiecarei prestari 

____________________________________________________________________________________ 

1 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Operator Economic, 

________________ 

(semnatura autorizata) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FORMULAR 10 
                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 

 
 
 

               SCRISOARE DE GARANłIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUłIE 
 
 

Către ___________________________________________ 
                              (denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 

 
Cu privire la contractul de achiziŃie publică ________________________________, 

                                                                                                                                  (denumirea contractului) 

încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, 
în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la 
concurenŃa sumei de _____________ reprezentând ______% din valoarea contractului 
respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoŃită de o declaraŃie cu privire 
la neîndeplinirea obligaŃiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în 
contractul de achiziŃie publică mai sus menŃionat. Plata se va face în termenul menŃionat în 
cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a 
contractantului. 

Prezenta garanŃie este valabilă până la data de ____________________ . 
În cazul în care parŃile contractante sunt de acord să prelungească perioada de 

valabilitate a garanŃiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra 
angajamentului băncii, se va obŃine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta 
scrisoare de garanŃie îşi pierde valabilitatea. 

 
Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
         Formular 11 
  
                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 

 
 
 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

 
 

Catre ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, 
                        (denumirea contractului de achizitie publica) 

noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________, 
                      (denumirea bancii)                                                                                             (adresa bancii) 

ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de 
                                                           (denumirea autoritatii contractante)  

__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba 
                    (in litere si in cifre) 

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea 
contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei 
uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: 
 
    a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate  
                                                  (denumirea/numele) 

a acesteia; 
                     
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                    (denumirea/numele) 

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; 
 
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                     (denumirea/numele) 

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 
 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________. 
 
Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Contract de servicii   
nr.______________data_______________ 

 
 
Preambul 
 

În temeiul OUG 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 furnizare de produse, între 
 
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2, 
cu sediul in Bucuresti, str. Olari, nr. 11-13, sector 2, cod fiscal nr. 17093691, avand contul nr. 
RO48TREZ70224680220XXXXX, la Trezoreria Sectorului 2, reprezentata de Dr. Isabela Hurjui, 
Director General , 
în calitate de achizitor, pe de o parte 
şi  
……... ................ ........................... …. denumire  operatorul economic  ............................................. 
adresa sediu ………………........................................................................ telefon/fax 
.......................................... număr de înmatriculare  .................................... cod fiscal  
..............................cont (trezorerie, bancă) ............................................................................... 
reprezentat 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 – reprezintă 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 furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la 

prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităŃi legate de furnizarea produselor, 

cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcŃiune, asistenŃa tehnică în perioada de 
garanŃie, şi orice alte asemenea obligaŃii care revin furnizorului prin contract; 

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin 
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenŃială a componentelor rezultă un 
produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau 
prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de 
naŃionalitatea furnizorului. 

g. destinaŃie finală  - locul unde furnizorul are obligaŃia de a furniza produsele; 
h. 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 enunciativă. Nu este considerat fortă 
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; 



i. nerespectarea obligaŃiilor in mod culpabil si repetat – nerespectarea de 3 (trei) ori de catre una 
din parti a obligatilor asumate prin contract; 

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepŃia 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 daca nu se 
specifică în mod diferit. 

 
Clauze obligatorii 

 
4. Obiectul principal al contractului   
 
.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile  de proiectare  tehnica de constructie pentru 
obiectivul “ Achizitie servicii de proiectare – Centrul de Servicii de Asistenta Sociala pentru 

Persoane Varstnice, Str. Valer Dumitrescu nr. 33, sector 2, Bucuresti ” 
4.2 - Achizitorul se obligă  să plătească preŃul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate.  
 
5. PreŃul contractului 
 
5.1 PreŃul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor este de 
______________________ lei, la care se adaugă __________________lei  TVA. 
 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului contract este de _____  luni, începând de la data de ___________. 
6.2 . Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  ________________ 
 
7. Executarea contractului 
 
7.1 – Executarea contractului începe la data prevazuta la art. 6.1. 
 
8. Documentele contractului 
 
8.1  - Documentele contractului sunt: 
− oferta financiara; 
− graficul de prestare. 
− clauze contractuale privind protectia muncii 

 
9.  ObligaŃiile principale ale prestatorului 
 
9.1- Prestatorul  se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanŃele prezentate în 
propunerea tehnică.  
9.2. Prestatorul  se obligă să presteze serviciile în graficul de prestare prezentat în propunerea 
tehnică, anexă  nr. _______ la contract. 
9.3 – Prestatorul  se obliga 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 legatură 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 serviciile în termen de 24 ore de la data prestarii 
10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preŃul serviciilor către prestator  în maxim 60 zile de la data 
emiterii facturii de catre acesta, in conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2009; 
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la expirarea perioadei convenite 
atunci prestatorul  are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei 
de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a plăŃii. Imediat după ce achizitorul îşi onorează 
obligaŃiile, 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 îndeplinească obligaŃiile 
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preŃul contractului, ca penalităŃi, o sumă 
echivalentă cu 0,1%/zi din preŃul contractului, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
11.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaŃiile în termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaŃia de a plăti, ca penalităŃi, o sumă echivalentă cu 
0,1%/zi  din plata neefectuată. 
11.3 - Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părŃi, în mod 
culpabil si 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 la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, 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 furnizor. In acest caz, 
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract 
îndeplinită pâna la data denunŃării unilaterale a contractului. 
 
 

Clauze specifice 
 
12. GaranŃia de bună execuŃie a contractului 
 
12.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanŃia de bună execuŃie a contractului în cuantum de 
5% din valoarea contractului, pentru perioada de valabilitate a contractului, in termen de 10 zile de la 
inregistrarea contractului la achizitor, prin scrisoare de garantie bancara de buna executie sau prin 
costituirea la o banca comerciala a unui cont de garantie de buna executie, deschis in favoarea 
D.G.A.S.P.C. Sector 2 
12.2 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie, în limita 
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte nu îşi execută, execută cu întârziere sau 
execută necorespunzator obligaŃiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenŃii 
asupra garanŃiei de bună execuŃie, achizitorul are obligaŃia de a notifica acest lucru furnizorului, 
precizând totodată obligaŃiile care nu au fost respectate.    
12.3 – Achizitorul se obligă să restituie garanŃia de bună execuŃie  în termen de 14 zile de la 
efectuarea ultimei prestarii. 
12. 4 - GaranŃia serviciilor este distinctă de garanŃia de bună execuŃie a contractului. 
 
 
 



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

 
14. RecepŃie, inspecŃii şi teste 
 
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si caietul de sarcini. 
 
15. Ajustarea preŃului contractului 
 
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăŃile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
15.2 - PreŃul contractului nu se actualizeaza. 
 
16. Amendamente  
 
16.1 - 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. 
 
17. ForŃa majoră 
 
17.1 - ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2 - ForŃa majoră exonerează parŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acŃionează. 
17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parŃilor până la apariŃia acesteia. 
17.4 - 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. 
17.5 - 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 din părŃi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
18. SoluŃionarea litigiilor 
 
18.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu 
îndeplinirea contractului. 



18.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenŃă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluŃioneze, 
fie de către instanŃele judecătoreşti competente din Romania.  
  
19. Limba care guvernează contractul 
 
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
20. Comunicări 
 
20.1 - (1) Orice comunicare între 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. 
20.2 - Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiŃia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
21. Legea aplicabilă contractului 
 
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

PărŃile au înŃeles să încheie azi ______________ prezentul contract în două exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte.     
 
      Achizitor                                                  Prestator  
DGASPC SECTOR 2                     S.C. ___________________  S.R.L. 
 
DIRECTOR GENERAL,                                                             DIRECTOR  
 
DR. ISABELA HURJUI                                                                      
 
 
DIRECTOR GEN. ADJ. ECONOMIC, 
CARMEN CIOBANU 
 
 
 
DIRECTOR GEN. ADJ. DIR. JURIDICA, 
CORNELIA PARVANU  
 
 
SERVICIU L.C.A., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
Anexa nr. __ la contractul nr. ____________ 
      

Obiectul ofertei VALOARE  fara TVA   

Faza DTAC     

Faza PT+CS+DOC. EC.     

Faza DE     

Asistenta tehnica     

Cartea constructiei     

Total fara TVA     

TVA     

Total cu TVA     

      

      

Achizitor  Prestator  

DGASPC SECTOR 2  SC _________________SRL 
DIRECTOR GENERAL     

      

DR. ISABELA HURJUI     

      

      

DIRECTOR GENERAL     

ADJUNCT ECONOMIC     

      

CARMEN CIOBANU     

      

      

DIRECTOR GEN. ADJ.     

DIRECTIA JURIDICA     

      

CORNELIA PARVANU     

      

      

SERVICIU L.C.A.,     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr. ___ la contractul de prestare  

 

 

GRAFIC DE PRESTARE 

____________________________________________________________________________________ 

Nr.  Denumirea             Perioada de zile calendaristice  necesara 

crt.  serviciului                                             fiecarei prestari 

____________________________________________________________________________________ 

1       Servicii de proiectare tehnică  
pentru construcŃia de lucrări publice 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Achizitor                                                  Furnizor 
DGASPC SECTOR 2                S.C. _______________________ S.R.L. 
 
DIRECTOR GENERAL,                                                             DIRECTOR  
 
DR. ISABELA HURJUI 
 
 
DIRECTOR GENERAL 
ADJUNCT ECONOMIC, 
 
CARMEN CIOBANU 
 
 
 
 
DIRECTOR GEN. ADJ. 
DIRECTIA JURIDICA, 
CORNELIA PARVANU 
 
 
SERVICIU L.C.A., 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR. ___  
                Clauze contractuale privind protectia muncii pentru achizitie  

 
Clauze contractuale privind protec Ńia muncii pentru prest ări de servicii 

 
 Pentru întărirea ordinii si disciplinei in munca, in scopul evitării unor accidente grave, incendii si 
explozii, avarii sau alte accidente tehnice, in conformitate cu prevederile Legii nr.90/l996, republicata, cu 
privire la protecŃia muncii si a prevederilor normelor tehnice cu caracter metodologic privind cercetarea si 
evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale, se vor respecta întocmai următoarele clauze 
referitoare la obligaŃiile si răspunderile ce revin prestatorului de servicii pe teritoriul direcŃiei. 

Lista cu personalul prestatorului va fi stabilita de acesta care va aduce la cunoştinŃa beneficiarului 
numele persoanelor care vor presta serviciile pe perioada derulării contractului 
 Instructajul de protecŃie a muncii, precum si dotarea personalului cu echipament de lucru si de protecŃie 
specific meseriei si locului unde se desfasoara activităŃile revine conducătorului unităŃii prestatoare care va 
prelucra obligatoriu anexa la contract. 

Se interzice accesul in incinta D.G.A.S.P.C. sector 2 a altor persoane care nu fac parte din personalul 
unitatii prestatoare:CirculaŃia personalului unitatii prestatoare in incinta unitatii beneficiare se va face numai pe 
căile de acces stabilite pentru punctul de lucru respectiv. Accesul personalului unitatii prestatoare in alte locuri 
de munca decât cele stabilite pentru prestarea serviciilor este STRICT INTERZIS, spre exemplu: dormitoare, 
bucătărie, magazii, alt corp al clădirii etc. La nevoie se va solicita avizul beneficiarului care va stabili un 
delegat însoŃitor pe tot parcursul traseului dus-întors. 

Ordinea, disciplina si curatenia la locul de munca stabilite intre parŃi va ramane in sarcina 
conducătorului unităŃii prestatoare. 

In cazul in care pe teritoriul D.G.A.S.P.C. sector 2 se produce un accident de munca, incendiu, avarie, 
explozie etc. Asupra personalului angajat al unitatii prestatoare in perioada executării serviciilor contractate, 
răspunderea revine unităŃii prestatoare respective care in consecinŃa se va înregistra cu accidentul respectiv. 
In cazul producerii unor accidente de munca suferite de către personalul unitatii beneficiare ca urmare a 
nerespectării obligaŃiilor ce revin unitatii prestatoare, accidentul se va înregistra de către unitatea prestatoare. 
In caz de litigiu intre partile contractoare cu privire la cercetarea si înregistrarea accidentelor de munca, 
arbitrarea va fi făcuta de către Inspectoratul Teritorial de Munca Bucureşti. 

Se interzice folosirea surselor de energie de orice fel ce aparŃin beneficiarului fara acordul acestuia, 
atât pentru reŃelele electrice cat si termice. 

Introducerea sau consumul de băuturi alcoolice, prezenta in unitate sub influenta alcoolului ESTE 
STRICT INTERZIS, răspunderea pentru incalcarea acestor dispoziŃii revine in exclusivitate conducătorului 
unităŃii prestatoare.Se interzice fumatul in incinta unitatii beneficiarului, in acest scop fumatul se va face numai 
in locurile special amenajate, conform normelor PSI.  

Este interzis personalului unitatii prestatoare sa efectueze orice manevre la utilajele, maşinile, 
instalaŃiile sau uneltele ce aparŃin unitatii beneficiare. 

Pentru orice alta problema ivita pe parcursul prestării serviciilor contractate si care prezintă pericol de 
accidentare si priveşte unitatea beneficiarului se va lua legătura cu beneficiarul care va clarifica situaŃia 
respectiva. 

Prevederile prezentelor clauze nu exclud posibilitatea ca unitatea prestatoare să ia toate celelalte 
masuri ce sunt necesare pe linie de protecŃie a muncii, siguranŃa circulaŃiei, prevenirea si stingerea incendiilor. 

 
      ACHIZITOR,                                                             FURNIZOR, 

 
        DGASPC  sector 2                                                SC  ____________  SRL 
        Director General ,                                                                           Director General, 
  

        Dr. Isabela Hurjui                                                           
 
 

      Director General Adjunct,                 
  Directia Juridica         
           Cornelia Parvanu            
 
 
  Sef Serv. de Prevenire, Protectie si PSI                                                                    
            Bogdan Nistor  


