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Formular A.  
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din 
Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, 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.  
 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 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 dispunem. 

 Prezenta declaraţie 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. B 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 
 
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele 

operatorului economic-peroana juridică], în calitate de 
ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menţionează 
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 autorităţii 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 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 este 
stabilit până la data solicitată................. 

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei 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; 

e) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale din 
motive imputabile mie şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor; 

 Subsemnatul declar că 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 orice documente doveditoare 
de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu 
realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind 
falsul în declaraţii. 
 

Operator economic, 
…………………………. 
(semnatura autorizată ) 
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Formularul B2 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
____________________________ 
    (denumirea/numele) 

 
INFORMATII GENERALE 

 
1. Denumirea/numele: ______________________. 

2. Codul fiscal: ________________________. 

3. Adresa sediului central: _______________________________. 

4. Telefon: __________________________. 
              Fax: __________________________. 
              Telex: __________________________. 
              E-mail: __________________________. 

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare:________________________  
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________. 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: 
_____________ _______________________ (adrese complete, telefon/telex/fax, 
certificate de inmatriculare/inregistrare). 

8. Principala piata a afacerilor: __________________________________. 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

Anul 
Cifra de afaceri anuala la 

31.12 
(mii lei RON) 

Cifra de afaceri anuala 
la 31.12 

(echivalent EURO) 
   
   
   

Media anuala   
 

Candidat/ofertant, 

___________________________ 
(semnatura autorizata) 
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Formular  C2 
 
OPERATOR  ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................................................,  
                               (denumirea/numele si 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 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. 
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, 
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..................... 
                                                                                                 (denumirea si adresa autorităţii contractante)        
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………… 
                                                                                (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
                  
          Operator economic, 
                                       
              ………… ………………. 
                                                                               
               (semnatura autorizată ) 
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Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului 
*)  

 
Preţul total 

al 
contractului  

 
Procent 

îndeplinit 
de 

prestator 
% 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului 
**) 

0 1  2 3 4 5 6 
 
1 
 

       

 
2 
 

       

 
..... 

 

       

              
 

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

               (semnatura autorizată) 
 

 
 
 
________ 
 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant 
conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 
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Formular D 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant 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 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. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
..........................................................................  
                                                                                                  (denumirea şi adresa autoritaţii 
contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 
……………………………………………………...... 
                                                                                           (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a 
ofertei) 

 
 
            
 

Operator, 
………… ………………. 
(semnatura autorizată ) 
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Nr. 
Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din 
contract ce urmează a 

fi subcontractante 

Acord subcontractor 
cu specimen de 

semnatură 
    
    
    

             
   

 
 
 

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

(semnatura autorizată) 
 

 
 
 
 



Pagina 8 din 16 

  
Formular F 

OPERATOR ECONOMIC                                                                          
…………………………… 

 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI 
ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 

  
 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 
 Subsemnatul declar că 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. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi 
ai.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi                                        
             (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 
financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………….. 
                                                                                                                  (se precizează data expirării  
                   perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 

 Anul 1 Anul2 Anul 3 
Personal 
angajat 

   

Din care 
personal de 
conducere 

   

 
(În cazul solicitării) 
Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului 
responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica. 
 
    Data completării ...................... 
 

 
Operator economic, 

………… ………………. 
(semnatura autorizată ) 
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OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

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

                     (denumirea autoritaăţii contractante şi adresa completă) 

 
Domnilor, 
Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, în 
conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, 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 menţinem 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 achiziţie 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 opţiunea corespunzătoare) 

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

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice 
altă ofertă pe care o puteţi primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să 

semnez 
                        (semnatura) 

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

 



 

 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 

 
 
 

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

 
 

Catre ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
              
          (semnatura autorizata) 
 



 

FORMULARUL 2 

 
 
 
 

 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

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

  
Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare apărut/aparută în 

SEAP/Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr ...... din ................................... 
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului 
...................................................................... ................................................... (denumirea 
contractului de achiziţie publică), noi ............................................................................................... 
(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele: 

1.Documentul ............................................... (tipul, seria/numărul, emitentul) privind 
garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin 
documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; 

2.coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 
....... copii: 

a)oferta; 
b)documentele care însoţesc oferta. 

 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
 
 
Data completării ................................ 
Cu stimă, 
 
 

 
Operator economic, 

................................................ 
(semnătura autorizată) 

OPERATOR ECONOMIC 
............................. 

(denumirea/numele) 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
nr. .........../ ............ 



 

Contract  de servicii 
nr.______data_______________ 

 
 
Preambul 
 

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, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul 
contract de furnizare de produse, între 
 
Autoritate contractantă – PRIMARIA ROVINARI, Strada Florilor, nr.2,telefon/fax : 
0253371004, cont deschis la Trezoreria Rovinari si C.F 05057520, reprezentată prin Jr. 
FILIP DORIN avand funcţia de primar, în calitate de achizitor, pe de o parte 

şi  
………………………………………., in calitate de prestator.  
2. Definiţii  
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin 
contract; 
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri 
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le 
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 
f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
3. Interpretare 
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică in mod diferit. 

Clauze obligatorii 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1. Prestatorul se obligă să presteze ......................., COD CPV ……………  în perioada 
convenita in prezentul contract. 



 

4.3. Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru 
serviciile prestate. 
5. Preţul contractului 
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre 
achizitor este de .............. lei fără T.V.A., respectiv ………………. lei cu T.V.A. 
6. Durata contractului 
6.1. Durata prezentului contract este de 2 luni, de la semnarea acestuia. 
6.2. Predarea documentaţiilor se va face astfel: 

� Pentru primele 10 blocuri se va preda documentaţia tehnico-economică (expertiză 
tehnică, audit energetic, documentaţie de avizare lucrări de intervenţie) în termen 
de 10 zile de la semnarea contractului, iar Proiectul Tehnic, Documentaţiile privind 
eliberarea Autorizaţiei de Construcţie şi Detaliile de Execuţie se vor preda în 
termen de 10 zile de la aprobarea documentaţiei tehnico-economice; 

� Pentru următoarele 10 blocuri se va preda documentaţia tehnico-economică 
(expertiză tehnică, audit energetic, documentaţie de avizare lucrări de intervenţie) 
în termen de 20 zile de la semnarea contractului, iar Proiectul Tehnic, 
Documentaţiile privind eliberarea Autorizaţiei de Construcţie şi Detaliile de 
Execuţie se vor preda în termen de 10 zile de la aprobarea documentaţiei tehnico-
economice; 

� Pentru următoarele 10 blocuri se va preda documentaţia tehnico-economică 
(expertiză tehnică, audit energetic, documentaţie de avizare lucrări de intervenţie) 
în termen de 30 zile de la semnarea contractului, iar Proiectul Tehnic, 
Documentaţiile privind eliberarea Autorizaţiei de Construcţie şi Detaliile de 
Execuţie se vor preda în termen de 10 zile de la aprobarea documentaţiei tehnico-
economice; 

� Pentru ultimele 12 blocuri se va preda documentaţia tehnico-economică (expertiză 
tehnică, audit energetic, documentaţie de avizare lucrări de intervenţie) în termen 
de 40 zile de la semnarea contractului, iar Proiectul Tehnic, Documentaţiile privind 
eliberarea Autorizaţiei de Construcţie şi Detaliile de Execuţie se vor preda în 
termen de 10 zile de la aprobarea documentaţiei tehnico-economice. 

7. Documentele contractului 
7.1. Documentele contractului sunt: 

a) ……………………. 
b) …………………… 
c) ………………… 

8.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 
prezentate în propunerea tehnică.  
8.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare 
prezentat în propunerea tehnică. 
8.3 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 

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



 

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

II.8.4. Prestatorul se obligă să predea documentatia tehnică Beneficiarului in 4 exemplare 
in original pe format de hartie si intr-un exemplar in format electronic.  
9.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 15, serviciile prestate în 
termenul convenit. 
9.2. Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termen de 28 de zile de la 
emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea 
prevederilor legale. 
10.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, 
ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală in cuantum de 0,05% din preţul 
contractului pentru fiecare zi de întârziere. 
10.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05% din plata neefectuată, calculata pentru fiecare 
zi de intarziere. 
10.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept 
reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 
10.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare 
scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 
condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru furnizor.  În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 
11. Garanţia de bună execuţie a contractului 
- 
12. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
12.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 
propunerea sa tehnică. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele 
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura 
provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 
contract.   
12.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 
oferta prezentată. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 
contractului. 
13. Alte responsabilităţi ale achizitorului 



 

13.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau 
informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare 
îndeplinirii contractului. 
14. Garanţii 
14.1.  Prestatorul garantează serviciile prestate pe toată durata de execuţie a lucrării ce a 
necesitat întocmirea proiectului ce face obiectul prezentului contract.   
14.2. În cadrul acestui termen, beneficiarul va solicita prestatorului remedierea sau după 
caz completarea proiectului, pe cheltuiala acestuia din urmă, dacă constată omisiuni sau 
neconcordanţe între întocmire studiului şi execuţia lucrării şi acestea se datorează culpei 
prestatorului. În caz contrar, cheltuielile cu remedierea sau după caz completarea 
proiectului vor fi suportate de beneficiar. 
15. Recepţie şi verificări  
15.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică.  
15.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanţilor 
săi împuterniciţi pentru acest scop. 
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
16.1.   (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt 
posibil de la semnarea contractului.  

(2) În cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri 
suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord: 

   a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi 
   b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul                         
contractului. 

16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a 
acestora prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie 
finalizate în termenul convenit de parţi, termen care se calculează de la data începerii 
prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care:  
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 
b) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin 

încalcarea contractului de către prestator, 
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a 
oricărei faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi 
vor semna un act adiţional.  
16.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi prestatorului.  
17. Ajustarea preţului contractului 
17.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
17.2 - Preţul contractului este ferm pe intreaga derulare a contractului. 
18. Amendamente  
18.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional. 



 

19. Subcontractanţi 
Nu este cazul. 
20. Cesiunea  
20.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate 
prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.  
21. Forţa majoră 
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
22. Soluţionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau 
în legatură cu îndeplinirea contractului. 
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti din România.  
23. Limba care guvernează contractul 
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
24. Comunicări 
24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii. 
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail 
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
25. Legea aplicabilă contractului 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Prezentul contract a fost incheiat in patru exemplare, fiecare cu putere de original.       
 
                        Achizitor                    Prestator 
           


