
  

Formularul 1 
 
Ofertantul 
SC __________________ 
str. ______________, nr. ____,  
localitatea _____________, jud._______ 
 
 
 
 
 
 

Scrisoare de înaintare 
 

Către _________________________ 
 

 
 
 
Ca urmare a anunţului de participare nr. ________ /_________, prin care suntem invitaţi să prezentăm 
oferta în scopul atribuirii contractului de servicii având ca obiect __________________________, 
 
noi SC____________________ SRL, vă transmitem alăturat următoarele: 

Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând în original şi în copie: 
a) documentele care însoţesc oferta; 
b) oferta. 
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 
 
 
 
 
Data completării 
__________________ 

Operator economic, 
____________________________ 

(nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Anexa nr. 1: DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii 
 
I. Date de identificare a întreprinderii: 
Denumirea întreprinderii: 
Adresa sediului social: 
Cod unic de înregistrare: 
Numele şi funcţia: 
(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 
 
II. Tipul întreprinderii 
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 
|_| Întreprindere autonomă - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din 
situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără 
anexa nr. 2. 
|_| Întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie 
|_| Întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie 
 
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 
 
Exerciţiul financiar de referinţă2 

Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă 
(mii lei/mii euro) 

Active totale 
(mii lei/mii euro) 

      
      
 

|_| Nu Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, 
datele financiare au înregistrat modificări care determină 
încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-
întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare). 

|_| Da (în acest caz se va 
completa şi se va ataşa o 
declaraţie referitoare la exerciţiul 
financiar anterior) 

Semnătura ........................  
(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 
 
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu 
realitatea. 
 
Data întocmirii .......................... 
 
Semnătura ................................ 
_____ 
1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din prezenta lege 
2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu 
financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire 
la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 

 
 
 
 



  

Anexa nr. 2: CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate 
 
I.  Secţiunile care trebuie incluse, după caz: 
- secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi 
orice fişe adiţionale); 
- secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi 
orice fişe adiţionale). 
Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate: 
Perioada de referinţă 

  Numărul mediu 
anual de salariaţi 

Cifra de afaceri 
anuală netă 

(mii lei/mii euro) 

Total active 
(mii lei/mii 

euro) 
1. Datele1 întreprinderii solicitante sau din 
situaţiile financiare anuale consolidate (se vor 
introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B2) 

      

2. Datele cumulate1 în mod proporţional ale 
tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul 
(se vor introduce datele din secţiunea A) 

      

3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor 
legate1 (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse 
prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor 
introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B) 

      

TOTAL       
Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a 
se stabili categoria întreprinderii" din anexa nr. 1. 
 

II. FIŞA DE PARTENERIAT 
1. Date de identificare a întreprinderii 
Denumirea întreprinderii 
Adresa sediului social 
Codul unic de înregistrare 
Numele, prenumele şi funcţia .................  
(preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent) 
 

2. Date referitoare la întreprinderea legată 
Perioada de referinţă 

  Numărul mediu anual 
de salariaţi3 

Cifra de afaceri anuală netă 
(mii lei/mii euro) 

Active totale 
(mii lei/mii euro) 

Total       
NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% 
datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse 
prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă 
incluse prin consolidare. 

_____ 
1 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate 
în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, 
cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 
2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci 
când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este 
inclusă. 
3 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea 
datelor de la întreprinderile legate. 

 
 



  

3. Calculul proporţional 
a) Indicaţi exact proporţia deţinută4 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată 
prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care 
se referă această fişă: ............................ 
Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această 
fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) 
................................... 
b)Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui 
mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 
1. 
 

Tabelul de parteneriat - A.2 

Procent Numărul mediu 
anual de salariaţi 

Cifra de afaceri 
anuală netă 

(mii lei/mii euro) 

Active totale5 
(mii lei/mii euro) 

Valoare rezultată în urma aplicării 
celui mai mare procent la datele 
introduse în tabelul de la pct. 1. 

      

Aceste date se vor introduce în Tabelul A1. 
 

III. Secţiunea A - Întreprinderi partenere 
Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" câte o fişă pentru 
fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră 
a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale 
consolidate ale acelei întreprinderi legate], datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie 
introduse în tabelul de mai jos. 
 

1. Date de identificare şi date financiare preliminare 
Tabelul A.1 

întreprinderea parteneră - Date de identificare 

Numele sau 
denumirea 

întreprinderii 

Adresa 
sediului 
social 

Cod unic 
de 

înregistrare 

Numele şi prenumele 
preşedintelui 
consiliului de 
administraţie, 

director general sau 
echivalent 

Numărul 
mediu 

anual de 
salariaţi 

Cifra de 
afaceri anuală 

netă 
(mii lei/mii 

euro) 

Active 
totale 
(mii 

lei/mii 
euro) 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
Total             
NOTĂ: 
Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare 
_____ 
4 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută 
de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră 
5 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans 

 
 



  

Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru 
tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere). 
Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii 
partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt 
legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în 
situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi 
"fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în 
situaţiile financiare anuale consolidate. 
 

IV. Secţiunea B - ÎNTREPRINDERI LEGATE 
1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii: 
|_| Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă 
în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1). 
|_| Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu 
întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale 
consolidate (tabelul B2). 
NOTĂ: 
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La 
acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, 
dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare6. 
 

2. Metode de calcul pentru fiecare caz 
Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul 
B1 de mai jos. 
 

Tabelul B1 

  Numărul mediu anual de 
salariaţi7 

Cifra de afaceri anuală netă (mii 
lei/mii euro) 

Active totale (mii 
lei/mii euro) 

Total       
Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din 
tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" 
 

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare 

întreprinderea legată 
(denumire/date de 

identificare) 
Adresa sediului social Cod unic de 

înregistrare 

Numele şi prenumele 
preşedintelui consiliului de 

administraţie, director 
general sau echivalent 

A.       
B.       
C.       
D.       
E.       
NOTĂ: 
întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare 
________ 
6 Definiţia întreprinderii legate din prezenta lege. 
7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la 
întreprinderile legate. 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 88 din data de 31 ianuarie 2006 

 
 
 
 



  

Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A. 
Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), 
se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile 
financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos. 
 
Tabelul B2 

Întreprinderea 
numărul: 

Numărul mediu anual 
de salariaţi 

Cifra de afaceri anuală netă 
(mii lei/mii euro) 

Active totale 
(mii lei/mii euro) 

1.*)       
2.*)       
3.*)       
4.*)       
5.*)       
Total       
NOTĂ 
Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul 
"Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate) 
*) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere. 
 
V. FIŞA privind legătura dintre întreprinderi nr. .......... din tabelul B2, secţiunea B (numai 
pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate) 
1. Date de identificare a întreprinderii 
Denumirea întreprinderii 
Adresa sediului social 
Codul unic de înregistrare 
Numele, prenumele şi funcţia ...................... preşedintelui consiliului de administraţie, 
directorului general sau echivalent 
 
2. Date referitoare la întreprindere 
Perioada de referinţă 

  Numărul mediu anual 
de salariaţi7 

Cifra de afaceri anuală netă 
(mii lei/mii euro) 

Active totale 
(mii lei/mii euro) 

Total       
 
Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B. 
 
NOTĂ: 
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este 
cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în 
amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. 
Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de 
parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Formularul 2 
 
 
 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
            (denumirea/numele) 

 
 

INFORMAŢII GENERALE 
 
 

1. Denumirea/numele: _____________________________________________ 
2. Codul fiscal: ________________________ 
3. Adresa sediului central: ___________________________________________ 
4. Telefon: _______________________________ 
Fax: ____________________________________ 
E-mail: __________________________________ 
5. Cont: ___________________________, deschis _______________________ 
6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ______________________________                      

(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 
7. Obiectul de activitate, pe domenii: ___________________________________ 

în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ___________________ 
_______________________________________________________________ 

 (adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
9. Principala piaţă a afacerilor: ________________________________________ 
10. Cifra de afaceri pe ultimii 2 ani: 

____________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
Cifra de afaceri anuală                         Cifra de afaceri anuala                                      

  Anul                                        la 31 decembrie                                  la 31 decembrie 
                                                 (mii lei)                                            (echivalent euro) 

____________________________________________________________________ 
 1. 
____________________________________________________________________ 
 2. 
____________________________________________________________________ 
 
Media anuală: 
____________________________________________________________________ 
 

Candidat/ofertant, 
_______________ 

(nume, prenume, functie, semnatură autorizată) 
 

 
 
 
 



  

Formularul 3 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 

Operator economic 
__________________________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 
Subsemnatul....................................................................................................(nume, prenume, funcţie), 
reprezentant legal/împuternicit al _______________________________________________ 
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 
modificata, 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, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă 
a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 
 
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 
 
 
Data completării 
__________________ 

Operator economic, 
____________________________ 

 (nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Formularul 4 
 
 

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, modificată 

 
Operator economic 
__________________________________ 
(denumirea/numele) 
 
Subsemnatul(a)......................................................... (nume, prenume), în calitate de ........................... 
(funcţia), angajat la .........................................................., în calitate de ofertant/candidat/concurent 
la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
având ca obiect...................................................................................................(denumirea produsului, 
serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de......................................................................... 
(zi/lună/an), organizată de ........................................................................................................................ 
(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 
 
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament 
cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin 
lege; 
 
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute 
la lit. a); 
 
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată .........................; 
 
c1) nu maăaflu în următoarea situaţie: în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit sau mi-am îndeplinit 
în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este 
de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 
 
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în 
materie profesională. 
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
 
Data completării 
__________________ 

Operator economic, 
____________________________ 

(nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 

 
 



  

Formularul 5 
 

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 
 
 
Operator economic 
................................................. 
       (denumirea/numele) 
 

 
1. Subsemnatul……………………………………..(nume, prenume, funcţie), reprezentant  legal/ 
împuternicit al .................................................................... (denumirea operatorului economic), declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura de 
………………………………… pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
.................................................., servicii clasificate conform 
CPV:..........................................................................., organizată de ..................................................... la 
data de ........................................ orele .................. particip şi depun ofertă: 
|_| în nume propriu; 
|_| ca asociat în cadrul asociaţiei.........................................................; 
|_| ca subcontractant al .......................; 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
 
2. Subsemnatul declar că: 
|_| nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări 
în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului 
de achiziţie publică. 
 
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
 
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................ 
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură 
cu activitatea noastră. 
 

 
Operator economic, 

.................................................. 
     (nume, prenume, funcţie, semnătura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Formularul 6 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE 
SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
Operator economic 
________________________________ 
(denumirea/numele) 
 
Subsemnatul...........................................................(nume, prenume, funcţie), reprezentant legal/ 
împuternicit al ________________________________________ denumirea/numele şi 
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate 
faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ___________________________ 
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în 
legătură cu activitatea noastră. 
 

Operator economic 
_______________________________ 

(nume, prenume, functie, semnătura autorizată) 

 

Nr. 
crt. 

Obiectul 
contractului 

Codul 
CPV 

Denumirea
/numele 

beneficiarul
ui/ 

clientului 
Adresa 

Calitatea 
prestatorului*) 

Preţul total 
al 

contractului 

Procent 
îndeplinit 

de 
prestator 

(%) 

Cantitate 
a (U.M.) 

Perioada de 
derulare a 

contractulu
i **) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
1                 
2                 

.....                 
                  
 

Operator economic 
________________________________________ 

(nume, prenume, functie, semnătura autorizată) 
 

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



  

Formularul 7 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND PERSONALUL TEHNIC DE SPECIALITATE 
 

  
 
1. Subsemnatul …………………………………………………...…(nume, prenume, funcţie), 
reprezentant legal/împuternicit al …………………………………………..denumirea/numele 
şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
2. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante 
___________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic şi 
financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
 
 
 
Personal tehnic de 
specialitate 
Nume/prenume 

Studii Funcţia Atestat  
(seria, nr.) 

Observaţii 

     
 
 
 
 

      
Data completării 
__________________ 

Operator economic, 
____________________________ 

(nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Formularul 8 
 
 
     Operator economic 
_______________________________ 
       (denumirea/numele) 
 

 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND CONDIŢIILE DE 
MUNCĂ ŞI PROTECŢIA MUNCII 

 
 
 
Subsemnatul...................................................................................................(nume, prenume, funcţie), 
reprezentant legal/împuternicit al.............................................................................................................. 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că vor fi respectate condiţiile de muncă şi 
protecţia muncii în cadrul derulării contractului atribuit în urma procedurii 
_____________________________. 
 
 
 
 
 
 

 
Data completării 
__________________ 

Operator economic, 
____________________________ 

(nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 
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     Operator economic 
_______________________________ 
       (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  

 
 
 
 
 

1. Subsemnatul................................................................................................(nume, prenume, funcţie), 
reprezentant legal/împuternicit al _______________________________________________,  
                                                           (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
2. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte  
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante 
______________________________________ cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în 
 (denumirea si adresa autorităţii contractante) 

 
legatura cu activitatea noastră. 
 
4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ___________________________ 
 
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 

             
Data completării 
__________________ 

Operator economic, 
____________________________ 

(nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 

 
 



  

 
Nr. crt. Denumire 

subcontractant 
Partea/părţile din 

contract ce urmează a 
fi subcontractate 

Acord subcontractor cu specimen de 
semnătură 

    

    

    
 

            
Data completării 
__________________ 

Operator economic, 
____________________________ 

(nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 
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SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ pentru participare cu ofertă la 
procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 
 
 
BANCA 
................... 
(denumirea) 
 
 
Către..........................................................................................................................................  
                         (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ........................................................ 
(denumirea contractului de achiziţie publică), noi ........................................................................ 
(denumirea băncii), având sediul înregistrat la .............................................................................. 
(adresa băncii), ne obligăm faţă de ...................................................................................... (denumirea 
autorităţii contractante) să plătim suma de ........................................................... (în litere şi în 
cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea 
respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea 
şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 
 
a) ofertantul ................................................................................................. (denumirea/numele) şi-a 
retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
 
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul.......................................................................... 
(denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a 
ofertei; 
 
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ......................................................................... 
(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de 
valabilitate a ofertei. 
 
Prezenta garanţie este valabilă până la data de .................................. 
 
Parafată de Banca ............................................................................................................................. 
(semnătură autorizată) în ziua ......... luna ......... anul ..................... 
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SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 
 
 
Banca 
.............................................. 
(denumirea) 
 
 

Către ........................................................................................................ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 
Cu privire la contractul de achiziţie 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 concurenţa 
sumei de ..............., reprezentând ....................% din valoarea contractului respectiv, orice sumă 
cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor 
ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai 
sus menţionat. 
 
Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din 
partea achizitorului sau a contractantului. 
 
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ................................ 
 
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a 
garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului 
băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi 
pierde valabilitatea. 
 
Parafată de Banca .............................. în ziua ......luna ..... anul ............ 
 
 
 
 

(semnătură autorizată) 
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FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Operator economic 
................................ 
(denumirea/numele) 
 

Către.................................................................................................................................................                                                                   
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
Domnilor, 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
................................................................................................... (denumirea/numele ofertantului), ne oferim 
ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să 
prestăm.................................................................................................................  în următoarele condiţii:                                                 
 
� Preţul de ................... lei, fără TVA (...............................................................................................................), 
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de .................. lei (.......................................................), 
suma totală fiind de ............................. lei (...................................................................................................). 
 

� Informaţiile privind performanţa energetică a soluţiilor tehnice propuse, conform propunerii 
tehnice depusă 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile in 
termenul mai sus indicat. 
 

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ................ zile, (.......................................), 
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 achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
 

5. Precizăm că: 
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă"; 
|_| nu depunem ofertă alternativă. 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
 

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 
 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care 
o puteţi primi. 
 
Data ____/______/___________ 
 
................................................................., (semnătură), în calitate de ........................................... legal autorizat 
să semnez oferta pentru şi în numele ..................................................................... (denumirea/numele 
operatorului economic). 
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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 
Nr. ______ din _____ 

(urmează a fi adaptat corespunzător raportat la specificul şi clauzele impuse prin procedura de achiziţie publică) 
 
Preambul 
1. În temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, modificată, a HG nr. 925/2006 
privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica din OUG 34/2006 si a prevederilor Manualului operational pentru atribuirea contractelor de 
achizitie publica, s-a incheiat prezentul contract 
intre 
 
Universitatea de Vest din Timisoara, cu sediul in localitatea Timisoara, B-dul Vasile Parvan, nr. 4, 
judetul Timis, cod postal 300223, telefon: 0256/592325, fax: 0257/592381, CF 4250670, titulara a 
contului nr. RO76TREZ621504601X000503 deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentata prin d-nul 
Prof. Univ. Dr. Ioan Talpos, avand functia de Rector, in calitate de beneficiar, pe de o parte  
si 
S.C. ____________________________, cu sediul in localitatea _____________, str. ____________, 
nr. ________, judetul _________, cod postal _________, avand numarul de inregistrare ORC 
____________, CUI ________, cont ___________________ deschis la _____________________, 
reprezentata legal prin ____________________, 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. beneficiar si  prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre beneficiar, 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. 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 enuntiativa. 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; 
f. zi - zi calendaristica;  
g. 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. 

Clauze obligatorii 
4. Obiectul contractului 
Obiectul contractului consta in elaborarea documentaţiei tehnice în fazele DTAD, DTOE, 
DTAC, PT (inclusiv caiete de sarcini şi liste de cantităţi de lucrări) şi DDE pentru investiţia 
,,Extindere Campus Universitatea de Vest din Timişoara – Zona Oituz”, servicii clasificate conform 
CPV: 71242000 – 6 Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor. 
5. Durata contractului 
Termenul in care prestatorul se obliga sa presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract, este de 
_________________, de la semnarea acestuia, conform propunerii tehnice depusa de catre acesta, 
anexa la prezentul contract. 
 



  

6. Pretul contractului 
6.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre beneficiar, este de 
____________ lei, la care se adauga TVA in cuantum de ____________ lei, suma totala fiind de 
___________ lei. 
7.  Modalitati de plata 
Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul contractului integral dupa predarea si insusirea/aprobarea 
documentatiei tehnice ce face obiectul contractului in termen de 14 zile de la emiterea facturii de catre 
prestator, dar dupa data de 24 ale fiecarei luni (conform OUG 34/2009).  
8. Documentele contractului - parte integranta din acesta 
Documentele care alcătuiesc contractul trebuie considerate ca fiind documente care se explicitează 
reciproc. Dacă între documente apar ambiguităţi sau neconcordanţe, beneficiarul va emite către 
prestator toate instrucţiunile necesare clarificarii acestora. 
Documentele contractului sunt: 
a) oferta tehnico-economica inaintata de prestator; 
b) documentatia de atribuire cu toate anexele sale. 
9. Caracterul confidential al contractului 
9.1. (1) Prestatorul nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti: 
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei parti, in afara acelor persoane 
implicate in indeplinirea contractului; 
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a 
contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale. 
(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face 
confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului. 
9.2. Prestatorul va fi exonerat de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract 
daca: 
a) informatia era cunoscuta acestuia inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta;  
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al beneficiarului;  
c) prestatorul a fost obligat in mod legal sa dezvaluie informatia. 
10. Responsabilitatile prestatorului 
Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si performantele prezentate in documentatia de 
atribuire si cu raportare la continutul studiului de fezabilitate pus la dispozitie gratuit de catre autoritatea 
contractanta, in conformitate cu oferta tehnica inaintata, care va face parte integranta din contractul de 
prestari servicii. Totodata este raspunzator atat de standardele tehnice ale documentatiei intocmite, cat 
si de calificarea personalului folosit in realizarea obiectului contractului, conform atestarilor in domeniu. 
 

Prestatorul are obligatia de a verifica si de a urmari respectarea legislatiei in materie (HG 28 din 
09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii). 
Prestatorul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in orice problema 
mentionata sau nementionata in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care prestatorul considera ca 
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, 
fara ca obiectiile respective sa îl absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului 
in care acestea contravin prevederilor legale. 
Prestatorul se obliga a despagubi achizitorul impotriva oricaror daune-interese si alte prejudicii de orice 
natura nascute din incalcarea prevederilor prezentului contract. 
11. Responsabilitatile beneficiarului 
Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care 
acesta le considera necesare pentru indeplinirea obiectului contractului. De asemenea va fi pe deplin 
responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate prestatorului. 
Beneficiarul se obliga sa plateasca preţul contractului in conformitate cu pct. 7 din acesta. 
12. Receptie si verificari 
12.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile legale in domeniu si cu cerintele impuse prin documentatia de atribuire. In acest sens 
beneficiarul va putea contracta servicii de verificare a proiectelor cu o persoana fizica/juridica atestata 
in acest scop. 



  

12.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Beneficiarul are 
obligatia de a notifica in scris prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest 
scop. 
12.3. In cazul in care in urma verificarilor se sesizeaza neconcordante imputabile prestatorului, acesta va 
avea obligatia remedierii acestora, fara costuri suplimentare pentru beneficiar. 
12.4 In situatia in care in urma verificarilor rezulta conformitatea proiectului tehnic, se va proceda la 
receptia serviciilor contractante. In acest sens, beneficiarul va numi o Comisie de receptie, elementele 
constatate in cadrul receptiei urmand a fi consemnate intr-un proces verbal de receptie. 
13. Penalitati, daune-interese 
13.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu-si va executa obligatiile asumate prin 
contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma 
echivalenta cu 0,01%/zi de intarziere, din pretul contractului.  
13.2 In cazul in care beneficiarul nu va onora 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 0,01%/zi de 
intarziere, din plata neefectuata. 
Nerespectarea obligatiilor asumate prin contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul 
partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.  
14. Garantia de participare si garantia de buna executie 
14.1 Garantia de participare constituita in conformitate cu art. 85 si urm. din HG 925/2006, in cuantum 
de ___________ lei, se restituie prestatorului în cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei 
de buna executie. 
14.2 Garantia de buna executie se constituie în conditiile prevazute de art. 89 si 90 ale H.G. nr. 
925/2006 si va reprezenta 5% din valoarea contractului fara TVA.  
 

Garanţia de buna execuţie se constituie integral printr-un instrument de garantare emis în condiţiile 
legii de o societate bancară sau de societate de asigurări care devine anexa la contract, în termen de 
maxim 3 zile de la comanda beneficiarului/semnarea contractului sau partial prin retineri succesive din 
sumele datorate pentru facturi partiale. In acest ultim caz contractantul are obligatia de a deschide un 
cont la dispozitia autoritatii contractante la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se va 
depune de catre prestator (in termen de maxim 3 zile de la la comanda beneficiarului/semnarea 
contractului) in contul deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea (cu TVA inclus) ofertata 
de catre contractant pentru prestarea serviciilor. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea 
contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 
contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie. 
 

Potrivit prevederilor cuprinse la art. 92 alin. 3 lit. b din HG 925/2006, actualizata, garantia se va restitui 
in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate 
in baza proiectului respectiv, daca Universitatea de Vest din Timisoara nu a ridicat pana la acea data 
pretentii asupra ei. 
15. Ajustarea pretului 
Universitatea de Vest din Timisoara nu accepta ajustarea pretului. 
16. Cesiunea 
Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract. 
17. Amendamente 
Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 
comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, cu 
exceptia pct. 16. 
18. Rezilierea contractului 
18.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul 
partii lezate de a cere rezilierea contractului de prestari servicii si de a pretinde plata de daune-interese. 
18.2. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, printr-o notificare 
scrisa adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca 
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. 
18.3. In cazul prevazut la pct.18.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare 
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 



  

19. Forta majora 
19.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
19.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
19.3. 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. 
19.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 
mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
20. Solutionarea litigiilor 
20.1. Beneficiarul 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. 
20.2. Orice litigiu privitor la executarea, stingerea, interpretarea acestui contract sau care decurge in 
orice mod din acesta, va fi solutionat de catre instantele de judecata competente. 
21. Limba care guverneaza contractul 
Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
22. Comunicari 
22.1. (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. 
22.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
 
Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta si 
intra in vigoare  azi, ________________, data semnarii. 
 
Beneficiar      Prestator 
Universitatea de Vest din Timisoara      S.C. ______________________________ 
Prof. Univ. Dr. Ioan Talpos    prin reprezentant 

 

    


