
 CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII 
 

nr. .......... din ................ 
 
 
 

 
1. Păr ţi contractante 
 

 Între 
 
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA  

COPILULUI DOLJ , cu sediul in Craiova, B-dul Nicolae Titulescu nr.22, 
tel.41.71.13, fax.41.78.38, cont de virament nr. RO27TREZ29124680220XXXXX, 
deschis la Trezoreria Municipiului Craiova reprezentata prin director executiv Florin 
Stancu, in calitate de achizitor 

 
Si 

  
S.C. __________________, cu sediul in ________________ judetul Dolj, 

tel/fax _______________, inregistrata la ORC Dolj, sub nr. _______________, C.U.I. 
____________, cont la  Trezoreria _____________________ 
nr._______________________________ reprezentata prin 
_________________________, în calitate de prestator, 
 

 a intervenit prezentul contract. 
 
 2. Obiectul şi preţul contractului 
  

2.1.Prestatorul se obligă să presteze servicii de proiectare pentru lucrarea 
„reamenajare CRRPH Sf. Dimitrie cel Nou Filiasi” în perioada convenita şi în 
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
 2.2.Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru 
îndeplinirea contractului de servicii de proiectare. 
 2.3.Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către 
achizitor, este de __________ lei fara TVA. 
 
 3. Durata contractului 
  

3.1.Prestatorul se obligă să presteze servicii de proiectare pentru lucrarea 
„reamenajare CRRPH Sf. Dimitrie cel Nou Filiasi”, astfel cum este prevăzut în graficul 
de timp pentru îndeplinirea sarcinilor.  
    
 4. Aplicabilitate 
 4.1.Contractul de servicii intră în vigoare după constituirea garanţiei bancare de 
bună execuţie, astfel cum s-a convenit la pct. 9, la data semnarii acestuia de catre ambele 
parti. 



 5. Documentele contractului 
 
 5.1.Documentele prezentului contract sunt: 
 a) graficul de timp si centralizatorul de preturi; 
 b) acte adiţionale, dacă există;  
 c) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
 d) caietul de sarcini; 
 e) alte anexe la contract. 
 
 6. Standarde 
 
 6.1.Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de 
către prestator în propunerea sa tehnică. 
 
 7. Caracterul confidenţial al contractului 
 
 7.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 
 a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în 
afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului; 
 b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în 
perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile 
contractuale. 
 (2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea 
contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii 
necesare în vederea îndeplinirii contractului. 
 7.2.O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de 
informaţii referitoare la contract dacă: 
 a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la 
cealaltă parte contractantă; sau 
 b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte 
părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau 
 c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 
 8. Drepturi de proprietate intelectuală 
 
 8.1.Prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
 a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu prestarea 
serviciilor; şi 
 b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit 
de către achizitor. 
 
 9. Garanţia de bună execuţie a contractului 
 



 9.1.Prestatorul invitat de catre achizitor sa incheie contractul de prestari servicii 
are obligatia de a constitui garantia de buna executie. 
 9.2.Achizitorul are obligaţia de a elibera garanţia de participare numai dupa 
constituirea garantiei de buna executie in cuantum minim egal cu garantia de participare 
si de a emite ordinul de incepere a intocmirii proiectului dupa ce prestatorul a facut 
dovada deschiderii contului de garantii. 

9.3.Garantia de buna executie a contractului reprezinta 10% din valoarea 
decontata a contractului si va fi retinuta si virata intr-un cont deschis de catre executant 
la o banca  generatoare de dobanzi, in favoarea achizitorului. 
 9.4.La data semnarii contractului de prestari servicii prestatorul  are obligatia de a 
face dovada deschiderii contului de garantii, cont in care va fi depusa o suma 
reprezentand 1% din valoarea contractului. Restul garantiei se va constitui prin retineri 
succesive din valoarea fiecarei facturi prezentate spre decontare. 
 9.5.Achizitorul are obligatia de a restitui garantia de buna executie dupa cum 
urmeaza: 
-30% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data predarii documentatiei 
complete, daca autoritatea contractanta nu a ridicat pretentii asupra ei pana la aceea data 
-70% din valoarea garantiei in termen de 3 zile de la data incheierii procesului-verbal la 
terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv, daca autoritatea 
contractanta nu a ridicat pretentii asupra ei pana la acea data. 
 9.6.Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 
în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie 
achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată 
obligaţiile care nu au fost respectate. 
 
 10. Responsabilităţile prestatorului 
 
 10.1.(1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate 
cu propunerea sa tehnică. 
 (2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura 
resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură 
provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 
contract. 
 10.2.Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în 
conformitate cu graficul de prestare convenit – anexa 1 la prezentul contract. Totodată 
este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, 
cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
     
 
 11. Responsabilităţile achizitorului 
 
 11.1.Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie prestatorului orice facilităţi 
şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră 
necesare pentru îndeplinirea contractului. 



 
 12. Recepţie şi verificări 
 
 12.1.Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a 
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 
 12.2.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. 
    
 
 13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
 
 13.1.(1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai 
scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului. 
 (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, 
datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 
 a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
 b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul 
contractului. 
 13.2.(1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a 
acestora prevăzută să fie terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie 
finalizată în termenul convenit de părţi, 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 neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin 
încălcarea contractului de către prestator îndreptăţesc prestatorul să solicite prelungirea 
perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de 
comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 
 13.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul 
de timp, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. 
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de timp se face cu acordul 
părţilor, prin act adiţional. 
 13.4. Cu excepţia prevederilor clauzei 21 şi în afara cazului în care achizitorul 
este de acord cu o prelungire conform clauzei 13.3, o întârziere în îndeplinirea 
contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului potrivit 
prevederilor clauzei 18. 
 
 14. Modalităţi de plată 
 14.1.Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de 
maxim 30 de zile de la primirea fiecarei facturi prezentate spre decontare. 
 14.2.Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea 
perioadei prevăzute la clauza 14.1 şi fără a prejudicia dreptul prestatorului de a apela la 
prevederile clauzei 18.1, acesta din urmă are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau 
de a diminua ritmul prestării şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul 
corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, 
prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 



  
 15. Actualizarea preţului contractului 
 
 15.1.Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
 15.2.Preţul contractului nu se actualizează. 
 
 16. Amendamente 
 
 16.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei 
unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au 
putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
 17. Subcontractanţi 
 
 17.1.Prestatorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, 
în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
 17.2.(1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
 (2) Lista cuprinzând subcontractanţii, cu datele de recunoaştere ale acestora, 
precum şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
 17.3.(1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul. 
 (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care 
îşi îndeplineşte partea sa din contract. 
 (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă 
aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. 
 17.4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul 
contractului şi va fi notificată achizitorului. 
 
 18. Penalităţi, daune-interese 
 
 18.1.În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi 
îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din 
preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi 
din preţul contractului. 
 18.2.În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la 
expirarea perioadei prevăzute la clauza 14.1, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, 
o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi din plata neefectuată. 
     
 19. Rezilierea contractului 
 
 19.1.Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde 
plata de daune-interese. 



 19.2.Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, 
în cel mult 15 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură 
încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 
 19.3.În cazul prevăzut la clauza 19.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 
 
 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 părţile 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 de a lua orice măsuri 
care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
 21.5.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai 
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde 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 legătură cu îndeplinirea contractului. 
 22.2.Dacă după 15 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 fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a 
României şi a Municipiului Bucureşti, fie de către instanţele judecătoreşti din România. 
     
 23. Limba care guvernează contractul 
 
 23.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
 
 



 24. Comunicări 
 
 24.1.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 se va incheia in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

 
 
 

Directia Generala de Asistenta Sociala si           S.C. ______________ 
Protectia Copilului Dolj               

 
Director general,                     Director, 
Florin Stancu                               
 
 
Director general adj. ec., 
Dumitru Herascu 
 

 
 

Sef Serviciu Juridic si Contencios, 
Dan Golgojan 
 
 
 
Sef Serviciu Achizitii Publice, 
Daniela Stamin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 1 
 
 
 

GRAFIC DE TIMP SI CENTRALIZATOR 
DE PRETURI PE FAZE DE PROIECTARE 

 
 
 

 
 
 
 

Directia Generala de Asistenta Sociala si         S.C. __________________ 
Protectia Copilului Dolj               

 
Director general,                    Director, 
Florin Stancu                               
 
 
Director general adj. ec., 
Dumitru Herascu 
 

 
 

Sef Serviciu Juridic si Contencios, 
Dan Golgojan 
 
 
 
Sef Serviciu Achizitii Publice, 
Daniela Stamin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 

INFORMATII GENERALE 
 
 
 

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

       (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 

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

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

certificate de inmatriculare/inregistrare) 

8. Principala piata a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

_________________________________________________________________________ 
Cifra de afaceri anuala                             Cifra de afaceri anuala 

                 Anul                                                                    la 31 decembrie                                       la 31 decembrie 
                                                                                                 (mii lei)                                                (echivalent euro) 
_________________________________________________________________________ 
 1. 
_________________________________________________________________________ 
 2. 
_________________________________________________________________________ 
 3. 
_________________________________________________________________________ 
 Media anuala: 
_________________________________________________________________________ 
 

 
 

Candidat/ofertant, 
_______________ 
(semnatura autorizata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Catre, 

  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj 

 

 

 

 

 

 

DECLARATIE 

 

 

 

 Subsemnatul _______________________________________ in calitate de 

reprezentant legal al S.C. _____________________________________ declar ca societatea 

pe care o reprezint are capacitatea tehnica, financiara si forta de munca necesara executarii 

cererii formulate de D.G.A.S.P.C. Dolj, in invitatia de participare 

nr.______________________ adresata societatii noastre. 

 

 

 

 

         Director, 

         ________________________ 

         (Nume, Prenume) 

         ________________________ 

        (semnatura si stampila) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 

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 nu ne 
aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 

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 privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de 
care dispunem. 

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 
                                              (denumirea si adresa autoritatii contractante) 
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) 

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

Candidat/ofertant, 
_________________ 

(semnatura autorizata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181  
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 

 
 

 
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.......................... 
c1) nu ma aflu in situatia in care in ultimii doi ani sa nu-mi fi indeplinit sau sa-mi fi indeplinit 
in mod defectuos obligatiile contractuale, fapt care a produs sau este de natura sa 
produca grave prejudicii beneficiarilor mei; 
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. 

 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 ) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 
 

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 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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contract

* 
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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 referinta pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului  respectiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (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. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin 

care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: 

_______________________________. 

Candidat/ofertant, 
_______________ 

(semnatura autorizata) 
------------ 

     *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea 

comisiei de evaluare, prin  prezentarea contractului respectiv. 

  

 
 



 
OFERTANTUL 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

 
Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 

Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

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

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam 
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de  
         (denumirea serviciului) 
(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________lei, 
reprezentand  
                                                                                   (suma in litere si in cifre) 
________________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de      
 (suma in litere si in cifre)                                               

 
_________________________lei. 
            (suma in litere si in cifre) 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa 
prestam serviciile in graficul de timp anexat. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ 
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 
        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea 
perioadei de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, 
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita 
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 

5. Alaturi de oferta de baza: 
     _ 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 
separat, marcat in mod clar "alternativa"; 
     _ 
    |_|   nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind 
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din 
documentatia de atribuire. 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice 
alta oferta pe care o puteti primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
                        (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 

                                                       (denumirea/numele ofertantului) 



 
 

 


