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OPERATOR ECONOMIC                                                                     Formular   nr. 1 
 
  ____________________ 
           (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) 
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Formular nr. 2 
 
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 ) 
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Formular nr. 3 
 
    
Operator economic 
 ............................... 
(denumirea/numele) 
 

 
DECLARATIE 

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 
 
 
 1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al.......................... (denumirea 
operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals 
in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica .................. 
(se mentioneaza procedura), avand ca obiect ........................ (denumirea produsului, 
serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizata de 
........................................... (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta: 
 [ ] in nume propriu; 
    [ ] ca asociat in cadrul asociatiei .......................................................; 
    [ ] ca subcontractant al ..................................................................; 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
    2. Subsemnatul declar ca: 
    [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 
   [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint 
in anexa. 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
    3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor 
intervene modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de 
atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, 
pe parcursul derularii contractului de achizitie publica. 
    4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare 
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii 
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, 
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ...................... 
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in 
legatura cu activitatea noastra. 
 
                                                                 
 
      Operator economic, 
                                                                ......................................... 
                                                                                   (semnatura autorizata) 
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CANDIDATUL/OFERTANTUL                                                                     Formularul nr.4 
  _____________________ 
     (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.        2006 
______________________________________________________________________ 
 2.        2007 
______________________________________________________________________ 
 3.       2008 
______________________________________________________________________ 
 Media anuala: 

______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Candidat/ofertant, 
_______________ 
(semnatura autorizata) 
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CANDIDATUL/OFERTANTUL                                                                    Formular nr.5 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 
 

4. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al 
_________________________________________________,  

                               
                        (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in 
tabelul anexat sunt reale. 
 
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta 
declaratie. 
 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante 
_________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si financiar in 
                                               
       (denumirea si adresa autoritatii contractante) 
 
legatura cu activitatea noastra. 
 
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de 
___________________________________________________ . 
 
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
                   
           
          Ofertant, 
                                        
                        ………… ………………. 
                                                                                
                         (semnatura autorizata ) 
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Anexa la formularul nr.5 
 
 

Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Denumirea si 

obiectul 
contractului 

+ 
Numarul si data 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
+ 

Adresa 

 
Calitatea  

prestatorului*) 

 
Pretul total al 
contractului 

(lei) 

 
Pretul total  

contract 
(valuta**) 

 
Procent 

îndeplinit de  
prestator 

 
Perioada 

de 
derulare  

(contract**) 

 
Observatii 

0 1  2 3 4 5 6 7 8 
 
1 
 

         

 
2 
 

         

 
..... 

 

         

 
 
 

         

 
 
 
 

               Ofertant, 
               ...................... 

               (semnatura autorizata) 
 

 
 
________ 
 
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); 
contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi finalizare a prestării. 
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CANDIDATUL/OFERTANTUL                                                                               Formular nr.6 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

EXPERIENTA SIMILARA*) 

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________. 

Numarul si data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

Tara: ____________________. 

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

corespunzatoare): 

 |_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 

 |_| contractant asociat 

 |_| subcontractant 

4. Valoarea contractului: 

exprimata in  exprimata 

moneda in care               in echivalent 

s-a incheiat       euro 

contractul 

a) initiala (la data semnarii contractului):  _________            ___________  

b) finala (la data finalizarii contractului): _________             ___________ 

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

solutionare: ___________________________. 

6. Durata de prestare a serviciilor  (luni): 

      a) Contractată – termen PIF; 

      b) Efectiv realizată – PIF; 

      c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul)- se va susŃine prin acte 

adiŃionale încheiate cu beneficiarul; 

7. Nr. şi data procesului verbal de recepŃie…………………….. 

8. Remedieri şi completări menŃionate în procesul verbal de 

recepŃie:……………………………………………………………………………………………….. 

          9. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care 

ofertantul/candidatul isi sustine experienta………………………………………………………………… 

similară:………………………………………………………………………………………………………….. 

Candidat/ofertant, 
_______________ 
semnatura autorizata) 

    *) Se completeaza fise distincte pentru cele doua contracte, prezentate ca experienŃă similară. 
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OPERATOR ECONOMIC                                                                         Formular nr. 7 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 

 
 
 

DECLARATIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERS ONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR 
DE CONDUCERE 

 
  
 
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _____________________________,  
                               
              (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in 
tabelul de mai jos sunt reale. 
 
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta 
declaratie. 
 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante 
______________________________________________  
                                               
    (denumirea si adresa autoritatii contractante) 
 
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de 
___________________________________________________ . 
 
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 

 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 
Personal 
angajat 

   

Din care 
personal de 
conducere 

   

 
 
 
    Data completarii ...................... 
 
 

             Ofertant, 
         ………… ………………. 
              (semnatura autorizata ) 
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OPERATOR ECONOMIC                                                                         Formular nr. 7/1 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 

 
 
 
 
 
 

LISTA PERSONALULUI DE CONDUCERE ŞI A PERSONALULUI 
RESPONSABIL PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI DE SER VICII 

 
 

Subsemnatul.......................................... director general al societăŃii comerciale declar pe propria 
răspundere ca pentru îndeplinirea contractului de servicii de 
...................................................................................... voi folosi următorul personal: 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Studii de specialitate 
 

Vechimea în 
specialitate 

FuncŃia de 
conducere/Responsabilitatea în 
cadrul îndeplinirii contractului 

     
     
     
     
     
     
     
     

     
 
 

Nota:  Pentru fiecare persoana propusa se prezintă Curriculum Vitae insotit de diplome de 
studii, autorizatii si atestate. 

 
 
 
 
 
    Data completarii ...................... 
 
 

             Ofertant, 
         ………… ………………. 
              (semnatura autorizata ) 
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OPERATOR ECONOMIC                                                                   Formularul nr. 7/2 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

SITUAłIA 
PRIVIND TIPUL RELAłIILOR CONTRACTUALE CU PERSOANELE ANGAJATE ÎN REALIZ AREA 

OBIECTIVELOR CONTRACTULUI DE PREST ĂRI SERVICII 
 

 
 

Nr. crt. Numele şi prenumele Func Ńia Tipul rela Ńiei 
contractuale 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
    Data completarii ...................... 
 
 

             Ofertant, 
         ………… ………………. 
              (semnatura autorizata ) 
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                                                                                                                                            Formular nr.8 
OPERATOR ECONOMIC 
............................ 
(denumirea/numele) 
 
 

 
DECLARATIE PRIVIND ECHIPAMENTELE TEHNICE PROPUSE PE NTRU PRESTAREA 

SERVICIILOR  
 
 
 

 Subsemnatul.........................................având funcŃia……………………………….. declar pe 
propria răspundere ca pentru îndeplinirea contractului de servicii de 
……………………....................................................... societatea comercială poate dispune de 
următoarea asigurare tehnică: 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea principalelor, 
echipamente, tehnică de 

calcul şi editare, programe de 
calcul, propuse de contractant, 

ca fiind necesare pentru 
prestarea serviciilor 

U.M. 
 
 
 
 

Asigurate din 
dotare proprie 

 
 

Asigurate de la terŃ 
sau din alte surse 

-  contracte 
-  convenŃii 

-chirie 
 
 

0 1 2 3 4 
 
1 

    

 
2 

    

 
3 

    

 
4 

    

 
5 

    

 
6 

    

 
7 

    

 
 
 
Data completării …………………… 

             
 

                      Operator economic, 
                                                          ……………………………………. 
                                                                    (semnătura autorizată) 
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Formular nr.9 

 
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 de mai jos 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) 
 
 

Partea/părŃile din contract 
ce urmează a fi 
subcontractate 

Nr. 
crt. 

Denumire subcontractant 

Fizic Procentual 

Acord subcontractor cu 
specimen de 
semnatură 

     
     
     

              
  

 
 
 

Data completării …………………… 
             
 

                      Operator economic, 
                                                          ……………………………………. 
                                                                    (semnătura autorizată) 
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CANDIDATUL/OFERTANTUL                                                                  Formular nr.10 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

INFORMAłII  GENERALE  PRIVIND  SUBCONTRACTAN łII 
 
 

 
1. Denumire/numele: 
 
2. Codul fiscal: 

 
3. Adresa sediului central: 

 
4. Telefon/fax/e-mail: 

 
5. Certificatul înmatriculare/înregistrare................................................................ 

            .............................................................................................................................. 
                           (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)     

6. Obiectu de activitate, pe domenii...................................................................... 
................................................................................................................................ 
                (conform prevederilor din statutul propriu) 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul........................................ 
................................................................................................................................. 
                      (adrese complete, telefon/fax/certificate de înmatriculare/înregistrare) 
8. Principală piaŃă a afacerilor: 

 
 
 
 
Data completării …………………… 

             
 

                      Operator economic, 
                                                          ……………………………………. 
                                                                    (semnătura autorizată) 
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Formular 11 
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 
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                                                                                                                                                                             Anexa nr.1 
OPERATOR ECONOMIC 
__________________                                                                                                                                 la Formularul de ofertă 
   (denumirea/numele) 

 
OFERTA FINANCIARĂ DEFALCATĂ PE BLOCURI 

 
Documenta Ńii 

Nr. crt Denumire 
bloc Relevee - 

lei 
Expertiz ă 

tehnic ă - lei 

Audit energetic + 
indicatori economici 

studio - lei 

Documenta Ńie de 
avizare lucr ări de 
interven Ńie - lei 

PT+DDE+P
AC - lei 

Documenta Ńie 
de atribuire 

+caiet de 
sarcini - lei 

Asisten Ńă 
tehnic ă - 

lei 

Măsur ători 
termotehnice 

-lei 

Certificat 
energetic 

post 
execu Ńie -

lei 

Cost total f ără 
TVA - lei 

1 Bloc  43           
1. Bloc 46           
2. Bloc  47           
3. Bloc 41           
4. Bloc  H5           
5. Bloc E29           
6. Bloc A24           
7. Bloc 8           
8. Bloc 8A           
9. Bloc  69           
10. Bloc 45A           
11. Bloc A21           
12. Bloc B22           
13. Bloc C23           
14. Bloc D24           
15. Bloc 12           
16. Bloc 11           
17. Bloc 65           
18. Bloc 10           
19. Bloc 13           
20. Bloc 32A           
21. Bloc I6           

Cost total pe faze 
de proiectare - lei 

          

Costuri totale (fara TVA) - lei  
Valoare TVA - lei  

Valoare totala - lei  
 Data completării ……………………     Operator economic, 

……………………………………. 
(semnătura autorizată)                                                                               
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OPERATOR ECONOMIC                                                          Formularul nr.12 
__________________                                                               
   (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRAFIC  DE  PRESTARE  A SERVICIILOR 

 
 

Nr. 
crt.  Denumirea documenta Ńiei 

Ziua/ 
săptămâna/

luna 

Numărul de 
zile/săptămâni/ 

luni 
1. Expertiza Tehnică + Relevee   
2. Auditul Energetic   

3. DocumentaŃii de avizare pentru lucrări de 
intervenŃie 

  

4. Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de execuŃie,  x  

5. DocumentaŃie pentru obŃinerea autorizaŃiei de 
construire x  

6. DocumentaŃia de atribuire  x  
7. Măsurători termotehnice x  
8. Certificat energetic post execuŃie x  
 TOTAL   

   
 
 
Data completării …………………… 

 
             
 

                      Operator economic, 
                                                                 ……………………………………. 
                                                                        (semnătura autorizată) 

 
 
 

 
NOTĂ: Graficul de timp se poate modifica în funcŃie de oferta fiecărui candidat/ofertant. 
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OFERTANTUL                                                                               Înregistrat la sediul  
autoritatii contractante 
                                                                                                             
(denumirea/numele),                                                     nr. ........ / .…………….…... 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE  

 

Catre ......................................................…………………………………………………...  

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)  

 

Ca urmare a AnunŃului  de participare publicat în SEAP sub nr. . …….................... 

din........................., (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 

contractului...................................... (denumirea contractului de achiziŃie publică), noi 

.............. (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat, urmatoarele: 

1. Documentul ...................................... (tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia 

pentru participare, în cuantumul si în forma stabilite de dumneavoastră prin 

documentaŃia de atribuire; 

2. Coletul sigilat si marcat în mod vizibil, continand, în original si într-un numar de .…. 

copii: 

 a) oferta; 

 b) documentele care însoŃesc oferta.  

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

 

 

Data completarii ......./………/............  

                                                                                                    Cu stima, 

                                                                                                     Ofertant, 

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

                                                                                              (semnatura autorizata) 
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SECłIUNEA  IV 
 

PROIECT  CONTRACT  SERVICII 
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PRIMĂRIA  ORAŞULUI  BĂLAN  
 
 

Contract  de servicii 
nr.               data                  2009 

 
 
Preambul 

In 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, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre  
 

CONSILIUL LOCAL B ĂLAN  adresa sediu: Str.1 Decembrie, nr.25. telefon/fax 0266-
330335; 0266-330325 cod fiscal 4367412 cont trezorerie RO87TREZ35924510271XXXXX, deschis 
la trezoreria Bălan, reprezentată prin MEREŞ MIHAI având  functia de primar in calitate de 
achizitor, pe de o parte, 
si  
...................................................adresa sediu:...........................................................telefon/fax              
...............................................................numar de inmatriculare............................................cod 
fiscal........................cont.......................................................deschis la Trezoreria......................  
reprezentat prin ....................................  functia administrator 
in calitate de prestator, pe de alta parte. 
 
2. Definitii  
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  
b. achizitor si  prestator  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in 
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor 
prestate conform contractului; 
f. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila 
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica 
in mod diferit. 
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Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul şi preŃul contractului   
4.1. Prestatorul se obliga sa elaboreze: 
 
 „Relevee, Expertiză tehnică, Audit energetic, DALI, PT+DT+ CS, Docum. de atribuire, 
AsistenŃă tehnică pe parcursul execuŃiei şi recepŃiei lucrărilor, M ăsurători termotehnice, 
Certificat energetic post-execuŃie” pentru 22 blocuri de locuinŃe din oraşul Bălan jud. Harghita, 
în vederea reabilitării termice.  

 

 in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.  
4.3 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform 
graficului de plati, este de........................ lei/ euro, din care TVA............ lei. 
 
5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de............... de luni, adică de la data de ..................... până la 
........... . 
 
6.Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 
   - propunerea tehnică şi propunerea  financiară; 
   - caietul de sarcini; 
   - graficul de prestare a serviciilor; 
   - contractele încheiate cu subcontractanŃii (dacă este cazul) 
    - angajamentul ferm de susŃinere din partea unui terŃ, (dacă este cazul) 
    - alte anexe la contract 
 
7.  Obligatiile principale ale prestatorului 
7.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaŃiile asumate.  
7.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele şi/sau performanŃele, prezentate în 
propunerea tehnică anexă la contract. 
7.3   Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în 
propunerea tehnică. 
7.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu  serviciile prestate, şi 

ii)  daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in 
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre 
achizitor. 

 
8.  Obligatiile principale ale achizitorului 
8.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, plătească preŃul convenit în prezentul contract pentru 
serviciile prestate. 
8.2 -  Achizitorul se obligă să recepŃioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
8.3 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la emiterea 
facturii de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 
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8.4 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute 
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaza 
factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil. 
 
9.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
9.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma 
echivalenta cu o cota procentuala de 0,1%/zi din  pretul contractului. 
9.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala 
de 0,1%/zi din plata neefectuata. 
9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 
culpabil, dă dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea 
contractului şi a pretinde plata de daune-interese. 
9.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunŃa unilateral contractul, printr-o notificare scrisa 
adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca această 
denunŃare să nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator.  In 
acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract 
îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului. 

 
Clauze specifice 

 
10. Garantia de buna executie a contractului 
10.1 - (1) Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 
5,00% , din valoarea fără TVA a contractului şi se va constitui prin reŃineri succesive din valoarea 
facturilor .  
10.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare in termen de 3 zile după ce 
prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. 
10.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita 
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator 
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna 
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorul, precizand totodata obligatiile 
care nu au fost respectate.    
10.4 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie astfel: 
 - Pentru proiectul tehnic si detaliile de execuŃie în termen de 14 zile de la data încheierii P.V. de 
recepŃie la terminarea lucrărilor executate în baza acestuia. 
- Pentru celelalte documentaŃii în termen de 14 zile de data predării şi însuşirii/aprobării documentaŃiei 
tehnico-economice respective. 
  
11. Alte resposabilitati ale prestatorului 
11.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. 
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, materialele, 
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si 
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate 
deduce in mod rezonabil din contract.   
11.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de 
prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de 
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.  
 
12. Alte responsabilitati ale achizitorului 
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12.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care 
acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 
 
13. Receptie si verificari  
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.  
13.2 - Verificarile vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanŃii săi împuterniciŃi, in 
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris,  
prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. 
 
14. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
14.1 - (1)  Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la 
primirea ordinului de incepere a contractului.  
 (2) In cazul in care  prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in 
exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord: 
      a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si 
      b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul                         
contractului. 
14.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta 
a fi terminata intr-un perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit 
de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 
(2) In cazul in care:  

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza  prestatorului, sau 
ii)  alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea 

contractului de catre prestator, 
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a 
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.  
14.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta 
are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de 
prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act  aditional. 
14.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice 
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.  
 
15. Ajustarea pretului contractului 
15.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in 
propunerea financiara, anexa la contract. 
15.2 - Pretul contractului  nu se actualizeaza . 
 
16. Subcontractanti 
16.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia 
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu 
achizitorul. 
16.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate 
cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu 
acestia se constituie in anexe la contract. 
16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste 
partea sa din contract. 
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(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi 
indeplinesc partea lor din contract. 
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa 
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata 
achizitorului. 
 
17. Forta majora 
17.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
17.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
17.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
17.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si 
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
17.5 – Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi încetarea 
cauzei acesteia în maxim 15 zile de la încetare. 
17.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, 
fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
18. Solutionarea litigiilor 
18.1 - Achizitorul si  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
indeplinirea contractului. 
18.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu 
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele 
judecatoresti din Romania.  
 
19. Limba care guverneaza contractul 
19.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
  
20. Comunicari 
20.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
20.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
 
21. Legea aplicabila contractului 
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 

Partile au inteles sa incheie azi ..............  prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte.     
  
 
 
               Achizitor,                                                                                Prestator, 
CONSILIUL  LOCAL  B ĂLAN                           .............................................................. 
 


