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Operator economic                                                                  Înregistrat la sediul                 
                                                                                              autorităţii contractante 
..........................                                                                         nr. .......... / .......... 
(denumirea/numele) 
 
 
 
                                                           SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 
                               Către ............................................................ 
                                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 
 
           Ca urmare a anunţului de participare apărut în SEAP nr. ..... din ....................., privind aplicarea procedurii 
pentru atribuirea contractului ..............................................., 
(ziua/luna/anul)                                                                                                    (denumirea contractului de achiziţie 
publică) 
 ……………………………………………. noi ...............................………………………………….  
                                                                                                        (denumirea/numele ofertantului) 
 
vă transmitem alăturat următoarele: 
          1. Documentul .............................…………………………………...... privind garanţia pentru 
                                     (tipul, seria/numărul, emitentul) 
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, 
 
             Ofertant 
                                                                                                                        .................................... 
 (semnătura autorizată) 
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                                                                                                        Formular 12A. 
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. 12B 
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. 

 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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                                                                                                 Formular nr. 12C 
 
 

Operator economic  
________________  
(denumirea/numele)  
 
 
 
 
                        DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ  
 
 
1.Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ____________________________ (denumirea operatorului 
economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică_____________________________ (se menţionează 
procedura), având ca obiect __________________________ (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi 
codul CPV), la data de __________ (zi/lună/an), organizată de ____________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante), 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 _________________ (semnătura autorizată)  

 
 
 

Operator economic, 
                    …………………………. 
                                                                                                                
                        (semnatura autorizată ) 
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Formular  11  
                BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 
 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ 
 

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 
 
 

Către ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă) 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, 
                        (denumirea contractului de achiziţie publică) 
noi ____________________, având sediul înregistrat la ______________________, 
          (denumirea băncii)                                                           (adresa băncii) 
ne obligăm faţă de _____________________________________ să plătim suma de 
                                         (denumirea autorităţii contractante)  
__________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă 
                    (în litere şi în cifre) 
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 _____________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate  
                             (denumirea/numele) 
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 _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnătura autorizată) 
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OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
                                     
                          

                                                 INFORMAŢII PRIVIND SITUAŢIA FINANCIARĂ 

            

    A. Elemente privind evoluţia bonităţii financiare: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nr.                  Denumirea    Simbolul  U.M.                    Indicatori de bonitate calculaţi: 

 crt.                                                                                - conform bilanţurilor contabile   

                                                                                                              anuale; 

                                                                                                    la data de : 

                                                                         31.XII.                31.XII.                  31.XII.  .                                                                                 

                                                                          2007                    2008                      2009 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 0                     1                         2              3           4                         5                          6                   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1. Lichiditatea 

    globală                   Lg        % 

 2. Solvabilitatea 

    patrimonială           Sp        % 

 3. Rata profitului 

    brut                       Rpn       % 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    B. Elemente privind capacitatea financiară a contractantului (ofertantului) - calculată la data de 

.................…………………………............................................................................... 

(din bilanţul ultimului an încheiat sau din formularul de raportare semestrială) 

 

    1. TOTAL GENERAL ACTIV - mil. lei         ......................................... 

    din care: 

    1.1. - Active circulante - TOTAL: mil. lei       …….................................. 

    2. TOTAL GENERAL PASIV - mil. lei          ........................................, 

    din care: 

    2.1. - Obligaţii - TOTAL: mil. lei                     ........................................ 

    3. Fond de rulment (rd.1.1. - rd.2.1.) TOTAL: mil. lei .................... 

    4. Depozite bancare - TOTAL: mil. lei ..................................... 

    5. Linie de credite deschise - TOTAL: mil. lei ............................ 

    6. Credite bancare (neconsumate) - TOTAL: mil. lei ........................ 

    7. Venituri din exploatare - TOTAL: mil. lei .............................. 

---------------------------------------------------------------------------- 

                           CONTRACTANT 

                           (semnătura) 

                            L. S. 
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                                                                                                                       FORMULARUL  B2 
      Operator economic  
…………….............................. 
     (denumirea/nume) 

 
 

       INFORMAŢII GENERALE 
 
 

 
 
1. Denumirea/numele:                    ………………….……………………………………………. 
2. Codul fiscal:                               ………………….……………………………………………. 
3. Adresa sediului central:              ………………………………………………………………. 
4. Telefon:                                      ………………………………………………………………. 
          Fax:                                                 ……………………………………………………………….. 
         Telex:                                             ……………………………………………………………….. 
         E-mail:                                            ………………………………………………………………. 
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare .............................…………………………………. 
                                                                          (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ...................................................................................................... 
                                                                  (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ........................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………        
                  (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
8. Principala piaţă a afacerilor: …………………………………………………………………………. 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                               Cifra de afaceri anuală                  Cifra de afaceri     anuală 
Anul                                         la 31 decembrie                                    la 31 decembrie 
                                                     (mii lei)                                              (echivalent euro) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. 2007 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. 2008 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. 2009 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Media anuală: 
 
 
 
 

Operator economic, 
                    …………………………. 
                                                                                                                
                        (semnatura autorizată ) 
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OPERATOR ECONOMIC                                                                                      Formular 12H 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE 
OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE 

SERVICII 
 
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................... 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul 
anexat sunt reale. 
 
 De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 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 financiar 
 (denumirea si adresa autorităţii contractante) 
în legatură cu activitatea noastra. 
 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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LISTA 
cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice 

 
 
 
 

Forma de deţinere Nr.crt. Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

U.M. Cantitate 
Proprietate În chirie 

1.      
2.      
 
 
      
  
                   
   Operator economic, 
                                        
       …….........………………. 
                                                                               
             (semnatura autorizată ) 
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OPERATORUL ECONOMIC                                                                                       Formular 12E 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 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 însotesc 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. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………………………………. 
                                                                                  (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
                   
         Operator economic, 
                                        ………… ………………. 
                                                                                  (semnatura autorizată ) 
       

 
Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

executantului*) 

 
Preţul total 

al 
contractului  

 
Procent 
executat  

% 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului **) 

0 1 2 3 4 5 6 7 
 
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. 
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**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a proiectarii. 
 
        .............................. 
    (denumirea, adresa, telefonul)                                         
                                                                                                       AVIZAT 
                                                                                                   BENEFICIAR  
                                                                                                   …………….. 
                                                                             (cu eventualele observaţii  şi punct de vedere) 
 
 
                                                                                                              L.S. 
 
                  RECOMANDĂRI PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE 
 
                                          BENEFICIAR 
                                                               
                  
               În legătură cu participarea …………………………………………………....................................,  cu sediul  
în ……………………………........., str. ………………………………….............. nr. ......., la licitaţii publice, ca urmare 
a colaborării şi derulării unor contracte de servicii, suntem în măsură de a face cunoscute următoarele: 
    Numita societate a derulat cu firma de construcţii mai sus menţionată următoarele lucrări: 
 
    Denumirea           Contract                  Data începerii                       Data terminării           Observaţii 
    lucrării                nr. / data                       lucrării                                lucrărilor 
    ........………       ……............      …………................                  …….................      ………............. 
 
    Apreciem calificativul lucrărilor executate, din punct de vedere al calităţii, ca fiind: 
 
    FOARTE BUN                     BUN                 SATISFĂCĂTOR                 NESATISFĂCĂTOR 
 
    În cursul desfăşurării lucrărilor de execuţie au fost înregistrate: 
 
    Neconformităţi care au condus la refaceri parţiale       Total,                                Observaţii 
    sau totale de lucrări                                                   din care:   şi 
                                                                                  Rezolvat     precizări 
                                                                                  .........              ......... 
    Caz de accident tehnic produs din vina exclusivă 
    a contractantului, datorită încălcării normelor 
    tehnice şi a legislaţiei în vigoare privind 
    calitatea serviciilor 
    ...........................................……………………………………………………………………………… 
    Recepţii amânate datorită nerespectării                                                    La terminarea proiectarii 
    parametrilor de calitate                                                                                şi/sau la recepţia finală 
 
    Recepţii respinse datorită nerespectării                                                      La terminarea proiectarii 
    parametrilor de calitate                                                                          şi/sau la recepţia finală 
    Alte precizări  ........................................................................................................................................ 
    Prezentul document are caracter de recomandare şi este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul unităţii 
noastre. 
 
                                                    CONDUCĂTORUL BENEFICIARULUI, 
                                           (PREŞEDINTE, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR) 
                                                              Semnătura,                     L.S. 
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                                                                                                                            Formular 12 I 
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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                                                                  INFORMAŢII 

privind asigurarea cu personal de specialitate ce poate fi disponibilizat pentru proiectarea investiţiei 

publice 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Domeniul  Numele şi                      Vărsta  Ani de    Studii Proiecte        Urmează sa elaboreze                    

                   prenumele                        experienţa            elaborate                în cadrul proiectului 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A. La sediul central al firmei ofertante 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Conducerea generala 

a) 

b) 

c) 

d) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Personal cu studii tehnice 

a) 

b) 

c) 

d) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Personal cu studii economice 

a) 

b) 

c) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. Personal de proiectare pentru 

   lucrarea de proiectare supusă 

   licitaţiei  

a) Şef de proiect 

b) Proiectanţi de specialitaţi 

                                                                                        OFERTANT 

  Data completării............                                      (semnătura  autorizată) 

                                                                                      (ştampila) 
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Curriculum vitae* 
 

Functia propusa in proiect: 
• Nume de familie:  
• Prenume:  
• Data nasterii:  
• Nationalitate:  
• Stare civila:  
• Studii:  
Institutia 
[ Data de la – pana la ] 

Grade sau Diplome obtinute: 

  
  

Limbi straine: indicati competenta pe o scara de la 1 la 5 ( 1- excelent, 5- satisfacator)  

Limba Citit Vorbit Scris 
    
    

Membru in asociatii profesionale: (daca este cazul) 
Alte aptitudini:  (exemplu, calculator etc) 
Functia actuala:  
Experienta in firma (ani):  
Calificari cheie:  (Relevante pentru proiect) 
Experienta specifica in regiune:  

Tara Data: de la – pana la 
  
  

• Experienta profesionala (se vor mentiona si proiectele elaborate, implementate, monitorizate, expertizate sau 
evaluate in coloana “Descriere”) 

Data de la 
– pana la 

Loc Compania Functia Descriere 

     
     
     

• Alte informatii relevante (de exemplu publicatii, participare la seminarii) 

• * Model de CV pentru expertii cheie – contracte de servicii, personalul cu responsabilitati – contracte de 
lucrari, membrii comisiei de evaluare si cei cooptati etc. 

Intocmit:        Autorizat de ofertant: 
Nume/Prenume       Nume/Prenume 
Semnatura/Data       Semnatura/Data 
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DETALIEREA COSTURILOR PENTRU ACHIZITII DE SERVICII DE PROIECTARE 
 

Titlul contractului: 
 Număr zile 

lucrătoare 
(estimat) 

Tarif lei /zi 
lucrătoare 

Suma / lei 

Plăţi,  inclusiv cheltuielile de regie    
Experţi cheie pe termen lung (daca este 
cazul)       
- expert cheie conducător (sef proiect – expert 
cheie 1)  
- expert cheie 2   
……………..  
Experţi cheie pe termen scurt (daca este 
cazul)       
- expert cheie conducător (sef proiect – expert 
cheie 1)   
- expert cheie 2  
…………………  
- alt personal care participa la elaborarea 
serviciilor de proiectare (prezentat in 
structura/functii/atributii si pe categorii de 
lucrari elaborate)   
Total contract,  inclusiv cheltuieli de regie, 
din care :   

1. Cheltuieli pentru studii de teren                                                 …………….. 
    din care:-topo .................................................................................................. 
                 -geo .................................................................................................... 
2. Cheltuieli de proiectare toate fazele……………………….............................,  
din care: 
-Studiu de fezabilitate ......................................................................................... 
-Proiect tehnic…………………………………………………….............................. 
-Cheltuieli pentru intocmire documentatii avize, acorduri, autorizaţii…………….. 
-Detalii de executie ………………………………………………. 
-Asistenţă tehnică din partea proiectantului ..................................……………… 
3. Expertiza tehnica. .............................................................................................. 

4. Cheltuieli pentru verificarea proiectului tehnic ………………………………........ 
 
Nume/Prenume/Data/Semnatura 

  
 

Nota: Toate tarifele trebuie sa cuprinda si sa detalieze: 
-  Remuneratia expertilor cheie si a restului de personal, pe zi lucratoare, in functie de responsabilitatile pe 
care le au in cadrul proiectului. 
- Numarul zilelor lucratoare pentru fiecare persoana care participa le elaborarea proiectului (prezentate intr-o 
anexa la prezenta) 
- Activitatile la care participa fiecare persoana din cadrul proiectului (prezentate intr-o anexa la prezenta) 
- Cheltuieli administrative cum ar fi: deplasari, cazare,  diurna, asigurari medicale, si altele, prezentate detaliat 
- Limitele pentru cheltuieli de regie, beneficii si alte cheltuieli legale  
- Diurnele trebuie sa se incadreze in prevederile legale 
-Nu sunt eligibile cheltuielile pentru dotarea cu logistica a firmei de proiectare (calculatoare, mijloace de 
transport, diverse mijloace fixe ce nu sunt in legatura cu proiectul.) 
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Formular 12 G 
 
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 ) 

          
 
Nr. 
Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din contract 
ce urmează a fi 
subcontractante 

Acord subcontractor cu 
specimen de semnatură 

    
    
    

              
 

                                                                                                                      
Operator economic, 

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

              
 (semnatura autorizată) 
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   Operator economic                                                                                            Formular 10B 
__________________                                                                  
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

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

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

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

______________________________, ne oferim că, în conformitate cu prevederile şi  
              (denumirea/numele ofertantului) 
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm _________________....(denumirea 
serviciilor de proiectare) 
pentru suma de ________________________ (moneda ofertei) 

                         (suma în litere şi în cifre)                  
 

la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ______________________ . 
                                                                                                                         (suma în litere şi în cifre) 
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem serviciile de 

proiectare cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm serviciile de proiectare în 
conformitate cu graficul de execuţie anexat în _________________________  

              (perioada în litere şi în cifre) 
luni calendaristice.                   

    3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de  
___________________________ zile, respectiv până la data de ____________________ 

  (durata în litere şi în cifre)                                                                                                (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 aceasta ofertă, împreuna cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un 
contract angajant între noi. 

    5. Precizăm că: 
     _ 
    |_| depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar "alternativă"; 
     _ 
    |_|  nu depunem oferta alternativă. 
          (se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 
    6. Am înţeles şi consimţim că, 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. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă ofertă pe care 

o puteţi primi. 
Data _____/_____/_____ 

 
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

                        (semnătura) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele operator economic) 
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   Operator economic                                                                                             
__________________                                                                  
   (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRALIZATORUL  PROPUNERII FINANCIARE 

 
 
 

 
 Formatul de mai jos este obligatoriu  
 

Valoarea ofertata (exclusiv TVA) Nr. 
crt. 

Denumirea serviciilor ofertate 
lei EUR 

Observatii 

1 Cheltuieli pentru studiu topografic                                                   
2 Cheltuieli pentru studiu geotehnic                                                   
3 Proiect tehnic    
4 Cheltuieli pentru intocmire documentatii 

avize, acorduri, autorizaţii 
   

5 Detalii de executie    
6 Asistenţă tehnică din partea proiectantului    
7 Expertiza tehnica    
8 Cheltuieli pentru verificarea proiectului tehnic    
 TOTAL (exclusiv TVA)    
 TVA    
 TOTAL (inclusiv TVA)    
 
 
 
Data completarii ...................... 
 
 
 
 

Operator economic  
............................. 

              
                                                               (semnatura autorizată 
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GRAFIC  DE ESALONARE 
 

A  PRESTARII  SERVICIILOR 
 

 
 
 

Saptamana Denumirea serviciilor ofertate 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Cheltuieli pentru studiu topografic                                                            
Cheltuieli pentru studiu geotehnic                                                            
Expertiza tehnica            
Proiect tehnic            
Cheltuieli pentru verificarea proiectului tehnic            
Cheltuieli pentru intocmire documentatii avize, acorduri, autorizaţii            
Detalii de executie            
 
 
 
 
 
 

Operator economic  
............................. 

              
                                                               (semnatura autorizată 
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Sectiunea IV 

 

Contract de servicii - model 

 
 
 
 

Contract de servicii 
 
 

nr.______________data______________ 
 
 
 

 
In 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, aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre 
 
........................................................................................... denumire autoritate contractanta adresa sediu 
..................................................................... telefon/fax .............................................. numar de inmatriculare 
.................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie 
...............................................................................  reprezentata prin 
....................................................................................................... (denumirea conducatorului), 
functia............................................... 
in calitate de achizitor, pe de o parte 
si  
……... ................ ...........................  …………….  denumire  operatorul economic  ...............................................  
adresa sediu ………………… ........................................................................ telefon/fax .......................................... 
numar de inmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont (trezorerie, banca) 
.............................................................................................................. reprezentat prin 
................................................................................................   (denumirea conducatorului) 
functia............................................... 
in calitate de prestator, pe de alta parte. 
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2. Definitii  
 
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  
b. achizitor si  prestator  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea 
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;  
e produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la 
prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform 
contractului; 
f forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, 
care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, 
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice 
alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci 
enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract) 
 
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 principal al contractului   
 
4.1 - Prestatorul se obliga sa execute: Elaborarea expertizei tehnice, studiului de fezabilitate,   proiectului tehnic, 
documentatiilor de obtinere a avizelor, acordurilor  si autorizatiilor  si detaliilor de executie  necesare accesarii de 
fonduri pentru realizarea “FACILITAREA ACCESULUI COMUNITAR LA RETEAUA DE DRUMURI 
TRANSFRONTALIERE” IN COMUNA MOFTIN, JUDETUL SATU MARE”   în perioada/perioadele convenite 
şi în conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.  
 
5. Pretul contractului 
 
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform graficului de 
plati, este de ...................... lei, sau dupa caz …….. euro, la care se adauga ……… TVA. 
 
6. Durata contractului 
 
6.1 – Durata prezentului contract este de 75 zile, incepand de la data de ……. 
 ( se inscrie perioada si data) 
6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de  .... 
( se inscrie data la care inceteaza contractul) 
 
7. Executarea contractului  
7.1 – Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, la data de  ...... 
(se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul)  
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8. Documentele contractului 
 
8.1  - Documentele contractului sunt: 
              -oferta tehnica si financiara a prestatoruli 
              -orice alte documente convenite in scris de catre parti care sa fie anexe ale contractului. 
 
9.  Obligatiile principale ale prestatorului 
 
9.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in propunerea 
tehnica, anexa la contract.  
9.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in propunerea 
tehnica. 
9.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

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

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

 
10.  Obligatiile principale ale achizitorului 
 
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul convenit. 
10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii de catre 
acesta.  
Prestatorul va putea solicita plata serviciilor contractate si efectuate astfel: 
-contravaloarea expertizei tehnice, studiilor de teren, studiului de fezabilitate , in limita a 40% din valoarea    
 contractului, dupa predarea conform graficului de stadii fizice a studiului de fezabilitate, expertizei tehnice si 
studiilor de teren catre Autoritatea contractanta  
-contravaloarea proiectului tehnic, referatului verificatorului de proiect, documentatiilor de obtinere a avizelor, 
acordurilor  si autorizatiilor  si detaliilor de executie , dupa predarea conform graficului de stadii fizice a 
contravaloarea proiectului tehnic, referatului verificatorului de proiect, documentatiilor de obtinere a avizelor, 
acordurilor  si autorizatiilor  si detaliilor de executie catre Autoritatea contractanta  
-contravaloarea asistentei tehnice din partea proiectantului in transe proportionale cu gradul de executie al 
lucrarilor.  
10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute convenite, 
furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul 
corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea 
serviciilor in cel mai scurt timp posibil. 
 
11.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
 
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 
0,1% pe zi din pretul contractului. 
(se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a 
obligatiilor)  
11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% pe zi din plata neefectuata. 
(se precizeaza aceiasi cota procentuala, prevazuta pentru clauza 11.1, pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, 
pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor) 
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul 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. 
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11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, 
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 furnizor.  In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde 
numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a 
contractului. 

 
Clauze specifice 

 
12. Garantia de buna executie a contractului 
 
12.1 - (1) Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5 % din 
valoarea contractului de servicii 
         Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului de servicii:         
                 prin scrisoare de garantie bancara / reţineri succesive din platile efectuate. 
     
12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului. 
12.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, 
daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin 
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a 
notifica acest lucru prestatorul, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.    
12.4 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie aferenta contractului de servicii în conditiile art. 
92 (3) din HG 925/2006, astfel :  
    a) valoarea garanţiei de buna execuţie aferentă studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în termen de 14 
zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective, dacă nu a ridicat pana la 
acea data pretenţii asupra ei; 
    b) valoarea garanţiei de buna execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în termen de 14 
zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului 
respectiv, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei. 
12.5 - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului 
 
13. Alte resposabilitati ale prestatorului 
 
13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. 
 
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, materialele, 
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru 
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod 
rezonabil din contract.   
13.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de prestare 
convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si 
de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. (se precizeaza anexa ce contine graficul de 
prestare) 
 
14. Alte responsabilitati ale achizitorului 
 
14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a 
cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 
 
15. Receptie si verificari  
 
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.  
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15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de 
a notifica, in scris,  prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. 
 
16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
 
16.1 - (1)  Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la primirea 
ordinului de incepere a contractului.  
(se precizeaza data maxima de emitere a ordinului de incepere a contractului)   
(2) In cazul in care  prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate 
achizitorului partile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si 
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului. 
16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi 
terminata intr-un perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen 
care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 
 
(2) In cazul in care:  

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

catre prestator, 
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, 
atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.  
16.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia 
de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de 
prestare se face cu acordul partilor, prin act  aditional. 
16.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in 
indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.  
 
17. Ajustarea pretului contractului 
 
17.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea 
financiara, anexa la contract. 
17.2 - Pretul contractului NU se actualizeaza . 
 
18. Amendamente  
 
18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale 
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
 
19. Subcontractanti 
 
19.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. 
19.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu 
subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se 
constituie in anexe la contract. 
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea sa din 
contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea 
lor din contract. 
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19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului. 
 
20. Cesiunea  
 
20.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa 
obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii 
asumate prin contract.  
 
 
21. Forta majora 
 
21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toata perioada in care aceasta actioneaza. 
21.3 - 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. 
21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod 
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa 
poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
22. Solutionarea litigiilor 
 
22.1 - Achizitorul si  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, 
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 
22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin 
arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.  
(se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor) 
 
23. Limba care guverneaza contractul 
 
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
  
 
24. Comunicari 
 
24.1 - (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. 
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in 
scris a primirii comunicarii. 
 
25. Legea aplicabila contractului 
 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 



 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOFTIN 

“FACILITAREA ACCESULUI COMUNITAR LA RETEAUA DE 

DRUMURI TRANSFRONTALIERE”                                               

IN COMUNA MOFTIN, JUDETUL SATU MARE  

 

 

 
64 

 

 

Partile au inteles sa incheie azi ..............  prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare 
parte.     
  ( se precizeaza data semnarii de catre parti) 
 
 
          Achizitor        Prestator 
    .............................               .............................. 
(semnatura autorizata)                   (semnatura autorizata) 
        LS       
 
 


