
 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI   
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de 
Urbanism 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
(Alege o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – care corespund în cea mai mare parte 
obiectului contractului sau achiziţiei) 
 
(a) Lucrări                            □     (b) Produse               □     (c) Servicii                         X 

 
Execuţie                                 □ 
Proiectare şi execuţie             □ 
 

Cumpărare                 □             
Leasing                      □        
Închiriere                   □  
Cumparare in rate      □ 
 

Categoria serviciului   12 din Anexa 
2A 

Principala locatie a lucrarii   : 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
 Cod  CPV/CPSA         
□□□□□□□□/□□□□□□                 

Principalul loc de livrare 
____________________ 
 
____________________ 
 
Cod  CPV/CPSA         
□□□□□□□□/□□□□□□ 

Principalul loc de prestare 
Orasul Valenii de Munte 
 
Cod   CPV: 
71410000-5 Servicii de urbanism 
 

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : 
Contract de achiziţie publică: X                       
Încheierea unui acord cadru   □ 
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica  
Ani □□                  luni 18       zile □□ (de la atribuirea contractului)  
 
II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul) 
 
Acordul cadru cu mai mulţi operatori     □ 
Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ 
maxim al participanţilor al acordului 
cadru vizat 

 
Acordul cadru cu un singur operator        □ 

Durata acordului cadru:  
 Durata în ani □□    sau luni          □□□ 

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru 
   DA  □               NU □ 

II.1.6) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti ...anexa /caietul de sarcini)   
  da  □    nu X 
Daca da: 
Un singur lot  □                        Unul sau mai multe  □                          Toate loturile  □ 

 
   II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate                 DA □                              NU X 
 
 
 
 
 



II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari (se vor include eventuale suplimentari si 
optiunile, daca exista) 

(se specifica anexa care cuprinde informatiile privind cantitatile min. – max. /scopul contractului ) 

Sectiunea II -  caiet de sarcini 

II.2.2) Optiuni (daca exista)                                                                     da □       nu X 

Daca exista, descrierea acestor optiuni: - 

 
 
III. Conditii specifice contractului  
 
III.1 Alte conditii particulare referitoare la 
contract (dupa caz)  

III.1.1. Contract rezervat  

(daca DA scurta descriere ) 

III.1.2. Altele  

(daca DA, descrieti) 

 

 

       DA   □                                   NU X 

 

        DA  □                                   NU X 

 
IV: PROCEDURA 
IV.1) Procedura selectata 

Licitatie deschisa                                     X 

Licitatie restransa                                     □ 

Licitatie restransa   accelerata                  □ 

Dialog competitiv                                    □ 

Negociere cu anunt de participare            □   

Negociere fara anunt de participare          □                                                 

Cerere de oferte                                         □ 

 

 
 
 IV.2)  Etapa finala de licitatie electronica       DA  □        NU  X   

 
IV 3.) Legislatia aplicata  

-ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare ( pana la data derularii procedurii 
de achizitie) 

-HOTARARE nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica 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, cu modificarile si 
completarile ulterioare ulterioare ( pana la data derularii procedurii de achizitie) 
            -ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind functia de verificare a 
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica 
            - HOTARAREA GUVERNULUI ROMANIEI nr. 1519 din 16 septembrie 2004 pentru 
aprobarea Regulamentului privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de 

Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 



amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizarea si functiunarea 
Registrului Urbanistilor din Romania 
             - LEGEA nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE  
 
V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului 
Declaratie privind eligibilitatea  
 
 

 1. Declaratie privind eligibilitatea (Formular 12A 
din cadrul Sectiunii III din Documentatia de 
atribuire) 
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat 
sa prezinte acest formular. De asemenea, 
subcontractorii peste 10% trebuie sa prezinte acest 
formular) 
 
2. Declaratia privind neincadrarea in situatiile 
prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 (Formular 
12B din cadrul Sectiunii III din Documentatia de 
atribuire) 
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat 
sa prezinte acest formular. De asemenea, 
subcontractorii peste 10% trebuie sa prezinte acest 
formular) 
 
3. Declaratie privind calitatea de participant la 
procedura ((Formular 12C din cadrul Sectiunii III 
din Documentatia de atribuire) 
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat 
sa prezinte acest formular. De asemenea, 
subcontractorii peste 10% trebuie sa prezinte acest 
formular) 
 

Declaratie privind indeplinirea obligatiilor  
           Solicitat   X          Nesolicitat  □ 
 
 

Cerinta :Prezentarea urmatoarelor: 
1.Certificat privind indeplinirea obligatiilor de plata 
a impozitelor si taxelor locale eliberat de Direcţia 
de impozite si taxe locale la care este arondat- 
copie legalizata sau original si valabil la data 
deschiderii ofertelor si din care sa reiasa ca nu are 
datorii; 
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obliga 
sa prezinte acest formular. De asemenea, 
subcontractorii peste 10% trebuie sa prezinte acest 
document) 
 
2.Certificatul privind indeplinirea obligatiilor de 
plata a impozitelor, taxelor  si contributiilor de 
asigurari sociale catre bugetele componente ale 
bugetului general consolidat- copie legalizata sau 
original si valabil la data deschiderii ofertelor si din 
care sa reiasa ca nu are datorii; 
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat 
sa prezinte acest formular. De asemenea, 



subcontractorii peste 10% trebuie sa prezinte acest 
formular) 
 

V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) 
Persoane juridice/fizice romane 
 

1. Certificat constator emis de catre Oficiul 
Registrului Comerţului – original- emis cu cel mult 
30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor si din 
care sa reiasa ca are ca obiect de activitate obiectul 
prezentei documentatii de achizitie; 

2. Certificat de inregistrare emis de Oficiul 
Registrului Comertului– copie. 
  

Persoane juridice /fizice straine Cerinta obligatorie: Documente care sa dovedesca 
forma de inregistrare ori apartenenta din punct de 
vedere profesional, in conformitate cu prevederile 
din tara in care ofertantul este stabilit 

 
 
V. 3.) Situatia  economico-financiara                                    

Informatii privind  situatia economico-
financiara  

 Solicitat X                          Nesolicitat □ 
 

Se solicita 
1. Fisa de informatii generale – formularul C1 din 
cadrul Sectiunii III a Documentatiei de atribuire 
2. Bilantul contabil  la data de 31.12.2009 

V.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionala 
Informatii privind  capacitatea tehnica si sau 
profesionala 
 Solicitat X                         Nesolicitat □ 
 
 

Informatii care trebuiesc prezentate: 
a) lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 
ani, conţinând valori, perioade de prestare, 
beneficiari, indiferent dacă aceştia din urma sunt 
autorităţi contractante sau clienţi privati;( formular 
12E)- se solicita dovada a unui/mai multe contracte 
in derulare care au ca obiect actualizare PUG si 
RLU din care minim unul finalizat, inclusiv 
recomandari din partea beneficiarilor acestor 
contracte; 
 
Neprezentarea a minim un  contract finalizat, 
insotit de recomandare  va duce la descalificarea 
ofertantului si respingerea ofertei acestuia 
b) Lista cuprinzand dotarile specifice. 
Ofertantul trebuie sa prezinte o lista care sa contina 
minimum urmatoarele dotari specifice: 

- Statii grafice (PC) = 3 buc; 
- STATII totale= 5 buc 
- GPS= 4 buc 
-Licente software CAD= 5buc(copie 

certificata”comform cu originalul”; 
- Imprimanta A3/A4 = 1 buc; 
- Scanner A0 = 1 buc; 

- Copiator A3/A4 = 1 buc. 
 
c) Resurse umane 
            Ofertantul trebuie să prezinte, ca cerintã 



minimã, asigurarea personalului de specialitate care 
este considerat strict necesar pentru îndeplinirea 
contractului de servicii:  
-Expert  cheie liderul de echipă - expert urbanist 
absolvent al facultăţii  de urbanism -autorizat RUR; 
- Expert cu minim  10 ani vechime (expert tehnic şi 
verificator tehnic autorizat MLPTL în drumuri ); 
-Specialist cadastru (expert în geodezie/cadastru - 
autorizat de ANCPI categoria D); 
- Specialist in domeniul instalatii apa si canalizare - 
autorizat RUR; 
- Specialist in instalatii electrice – autorizat RUR; 
- Specialist retele telecomunicatii – autorizat RUR. 
    Ofertantul va prezenta CV-urile tuturor 
persoanelor responsabile direct cu îndeplinirea 
contractului. 

d) Prezentarea Certificatelor ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 si SA 8000 
sau certificate echivalente 

 
Pentru ofertantii straini, se vor prezenta 
documentele de atestare profesionala 
echivalenta specifica tarii in care ofertantul este 
rezident. Documentele vor fi prezentate in 
traducere autorizata si legalizata in limba 
romana. 

Informatii privind subcontractantii 
 
 

Se accepta subcontractanti. Se va mentiona 
procentul de subcontractare (Anexa 1) 

 
 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
 
VI.1)  Limba de redactare a ofertei  
 

Limba romana 

VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei 
 

60 zile de la data deschiderii ofertelor 

VI.3) Garantie de participare 
Solicitata  X                        Nesolicitata □ 

Garantia de participare este de 10.000 lei.  
În cazul ofertanţilor din categoria Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii (f ăcând dovada în acest sens prin 
documentele prevăzute de Legea nr. 346/2004),  
garanţia de participare se constituie în proporţie 
de 50% din cuantumul precizat. 
Perioada de valabilitate a garanţiei pentru 
participare va fi cel putin egala cu perioada de 
valabilitate a ofertelor, respectiv 60 zile. 
Garanţia de participare se constituie prin 
scrisoare de garanţie bancară, care se prezintă în 
original la sediul autoritati contractante, în 
cuantumul şi pentru perioada prevăzută în 
documentaţia de atribuire.  

Garanţia de participare trebuie sa fie prezentată 



cel mai târziu la deschiderea ofertelor. 
Scrisoarea de garantie bancara trebuie: 
    1) prezentată în original şi anexată/ataşată la 

coletul cu oferta; 
    2) sa facă referire expresă la procedura 
organizată de autoritatea contractantă; 
    3) sa conţină în clar denumirea autorităţii 
contractante în favoarea căreia s-a constituit; 
    4) sa conţină valoarea garanţiei care sa 
corespundă sumei fixe solicitate prin 
documentaţia de atribuire; 

    5) sa aibă înscrisă valabilitatea pentru care a 
fost constituită, care trebuie sa corespundă cu cea 
înscrisă în documentaţie; 
    6) sa conţină parafa lizibila a băncii emitente 
şi/sau semnatura autorizata; 
    7) sa fie emisă pentru operatorul economic 
care a depus oferta. 
    Garanţia de participare se restituie: 
    -  ofertantului câştigător: în cel mult 3 zile 
lucrătoare de la data constituirii garanţiei de buna 
execuţie  
    -  ofertanţilor necâştigători: după semnarea 
contractului de achiziţie publica, dar nu mai 
târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării 
perioadei de valabilitate a ofertei. 

Ofertantul pierde garanţia de participare dacă: 
    - isi retrage oferta în perioada de valabilitate a 
acesteia; 
    - oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu 
constituie garanţia de buna execuţie în perioada 
de valabilitate a ofertei şi oricum nu mai târziu de 
15 zile de la semnarea contractului; 
    - oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuza sa 
semneze contractul de achiziţie publica sau sa 
încheie acordul-ca                                                                                                           
dru în perioada de valabilitate a ofertei. 

 
VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice 

 
 

Ofertantii vor prezenta propunerea tehnica astfel 
incat sa se asigure posibilitatea verificarii 
corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile 
tehnice prevazute la Sectiunea II. CAIETUL DE 
SARCINI. 
Propunerea tehnica trebuie sa corespundă 
cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini. 
Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei 
faptul ca la realizarea acesteia au tinut cont de: 
-conditii de munca si protectia muncii; 
-conditii de protectie a mediului pe parcursul 
executarii proiectului. 
Operatorii economici sunt obligati sa obtina 
avizele necesare in vederea aprobarii PUG-ului 



si sa-l sustina in toate etapele ce trebuiesc 
parcurse. 

VI.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 
 

Ofertantii vor prezenta  propunerea financiara 
utilizand formularele din Sectiunea III . 
Propunerea financiara va fi prezentata in lei  fara 
TVA si euro fara TVA ( curs euro BNR cu 5 zile 
inaninte de depunerea ofertelor). 
Propunerea financiara va cuprinde in mod 
obligatoriu si costurile  aferente serviciilor 
necesare obtinerii avizelor pentru aprobarea PUG-
ului, exclusiv valoarea taxelor/ 
tarifelor acestora. 
Propunerea financiara va avea anexata si 
defalcarea costurilor pentru fiecare etapa in parte. 
Plata serviciilor se va face in termen de 30 de zile 
de la data predarii fiecarei etape in parte a PUG-
ului de catre Consiliul Local Valenii de Munte. 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
   
 
 
    
 

Destinatar: PRIMARIA ORASULUI VALENII 
DE MUNTE 
Adresa la care se depune oferta: Primaria orasului 
Valenii de Munte, str. Berevoiesti nr. 3A judetul 
Prahova, birou registratura. 
 
Oferta trebuie tiparita cu cerneala neradiabila si 
va fi numerotata si semnata, pagina cu pagina, de 
reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze 
ofertantul in contract si sa contina un opis al 
documentelor prezentate.  
    Ofertantul trebuie sa sigileze in plicuri 
Documentele de calificare si selectie, Propunerea 
financiara si Propunerea tehnica si sa le marcheze 
corespunzator cu denumirea si adresa ofertantului, 
pentru a permite returnarea ofertei, fara a fi 
deschisa, in cazul in care oferta respectiva este 
declarata intarziata. Plicurile vor fi sigilate intr-un 
plic exterior marcat cu adresa autoritatii 
contractante si cu inscriptia :  

 
OFERTA pentru „Actualizare Plan Urbanistic 
General si Regulament Local de Urbanism” 

A NU SE DESCHIDE INAINTE DE  
DATA DE: 13.07.2010,ORA: 10 

 
Scrisoarea de garanţie de participare, scrisoarea 
de înaintare si imputernicirea/delegatia, copia 
dupa carte identitate trebuie sa fie ataşate 
plicului/ofertei sigilate. 
 
Nu se accepta oferte alternative. 

 
 

VI. 7) Data limita de depunere a ofertelor 12.07.2010, ora 16 



 
VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificarii 
ofertei 
 

Conditii de modificare si retragere a ofertei: 
Comisia de evaluare are dreptul de a corecta 
erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. 
In cazul in care ofertantul nu accepta corectia 
acestor erori, atunci oferta sa va fi considerata 
neconforma. Erorile aritmetice se corecteaza dupa 
cum urmeaza: 
a) daca exista o discrepanta intre pretul unitar si 
pretul total, trebuie luat in considerare pretul 
unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzator; 
b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre, 
trebuie luata in considerare valoarea exprimata in 
litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi 
corectata corespunzator. 
Operatorul economic are obligatia de a depune 
oferta la adresa si pana la data si ora limita pentru 
depunere stabilite in anuntul de participare. 
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv cazurile de 
forta majora cad in sarcina operatorului economic. 
Oferta depusa la o alta adresa decat cea precizata 
in prezenta documentatie sau dupa expirarea datei 
si orei limita pentru depunere se returneaza 
nedeschisa. 

VI.9) Deschiderea ofertelor/ Conditii de 
evaluare a ofertelor 

 
  

1. Deschiderea ofertelor are loc la sediul Primariei 
orasului Valenii de Munte in data de 13.07.2010, 
ora 10 
 
Comisia de evaluare a ofertelor analizeaza si 
verifica modul de indeplinire a criteriilor de 
calificare de catre fiecare ofertant precum si 
propunerea tehnica.     
  2. Persoane autorizate sa asiste la deschiderea 
ofertelor: membrii comisiei de evaluare a 
ofertelor; reprezentantul UCVAP si reprezentantii 
imputerniciti ai operatorilor economici.   
  3. Modul de lucru al comisiei de evaluare se 
va desfasura in conformitate cu prevederile 
capitolului VI - Evaluarea ofertelor din HGR nr.  
925/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare    
 

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 

Criteriul de stabilire a ofertei câştigătoare este: „pretul cel mai scazut”. 

 
 
 
 
 



VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI -CADRU 
 
 
VIII.1 AJUSTAREA  PRETULUI 
CONTRACTULUI  
                         DA    □     NU      X 
 

 

VIII.2. GARANTIA DE BUNA 
EXECUTIE A CONTRACTULUI           
 
          DA    X     NU     □ 

Cuantumul garanţiei de buna execuţie a contractului 
de servicii: 5%. 
În cazul ofertanţilor din categoria Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii (f ăcând dovada în acest sens prin 
prezentarea documentelor prevăzute în Legea nr. 
346/2004) garanţia de bună execuţie se constituie în 
proporţie de 50% din cuantumul precizat. 
Perioada de constituire a garantiei de buna executie a 
contractului de servicii – pana la data predarii si 
insusirii/aprobarii documentatiei tehnico-economice 
respective. 
 Modul de constituire a garantiei de buna executie a 
contractului de prestari servicii: garantia de buna 
executie se constituie prin retineri succesive din 
sumele datorate pentru facturi partiale. Contractantul 
are obligatia de a deschide un cont la dispozitia 
autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele 
parti. Suma initiala care se depune de catrea 
contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie 
mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe 
parcursul indeplinirii contractului, autoritatea 
contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin 
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite 
contractantului pana la concurenta sumei stabilite 
drept garantie de buna executie in documentatia de 
atribuire. Autoritatea contractanta va dispune ca 
banca sa instiinteze contractantul despre varsamantul 
efectuat, precum si despre destinatia lui.Contul astfel 
deschis este purtator de dobanda in favoarea 
contractantului. 
Modul de restituire a garantiei de buna executiei: 
pentru fiecare etapa in parte. 

 
IX. INFORMATII  REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII 

Obiectul principal al 
contractului  

contract de servicii - “ Actualizare Plan Urbanistic General si 
Regulament Local de Urbanism” 

Preţul contractului  va fi cel cuprins in propunerea financiara stabilita castigatoare de catre 
comisia de evaluare a ofertelor 

Modalit ăţi de plata pe baza de facturi de plata. Plata se va face prin conturi deschise la unitati 
de Trezorerie. 

Durata contractului va fi conform propunerii tehnice si financiare 



Sancţiuni pentru 
neexecutarea 
culpabilă a 
obligaţiilor   

             Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
    - În cazul în care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuşeşte sa-şi 
execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de 
a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o 
cota procentuală din preţul contractului, respectiv 0,5% 
        - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de 
zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a 
plati ca penalităţi o suma echivalenta cu o cota procentuală din plata 
neefectuata. 
    (Se precizează aceeaşi cota procentuală, prevăzută pentru clauza 11.1, 
pentru fiecare zi/saptamana de întârziere, pana la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor.) 
     - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către 
una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, da dreptul partii lezate de a 
considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-
interese. 
     - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-
o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă 
acesta din urma da faliment, cu condiţia ca aceasta anulare sa nu 
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită pana la data 
denunţării unilaterale a contractului 

Documentele 
contractului   

- propunerea tehnica si propunerea financiara ; 
- graficul de executie al contracului fizic si valoric; 
- graficul de plati ; 
- garantia bancara de buna executie, daca este cazul. 

Obligaţiile 
principale ale 
păr ţilor   

Obligaţiile principale ale prestatorului 
     - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele şi sau 
performanţele prezentate în propunerea tehnica, anexa la contract. 
    - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile în conformitate cu graficul 
de prestare prezentat în propunerea tehnica. 
    - Prestatorul se obliga sa despăgubească achizitorul impotriva oricăror: 
       a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezulta din încălcarea unor 
drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), 
legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite 
pentru sau în legatura cu produsele achiziţionate; şi 
       b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente, 
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea 
caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
Obligaţiile principale ale achizitorului 
     - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate în termenul 
convenit. 
     - Achizitorul se obliga sa plătească preţul către prestator în termenul 
convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valuta se vor 
efectua prin respectarea prevederilor legale. 
     - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la 
expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista 
prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la 
nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul 
onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt 
timp posibil. 



 
SECTIUNEA III 

 
Secţiunea III- conţine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a 
documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea 
rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca 
asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta 
formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele 
autorizate. 
 
 
 
 
     

Formular nr. 12A 
 
      Operator economic 
    .......................... 
      (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARA ŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................. (denumirea/numele şi 
sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 
procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ma aflu în situaţia 
prevăzută la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost 
condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale 
unei organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda şi/sau spalare de bani. 
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 
 
Data completării ............. 
 
 
 

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

(semnatura autorizata) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Formular nr. 12B 
 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 

DECLARA ŢIE 
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
 
     Subsemnatul(a) ........................, reprezentant al ......................................... (denumirea, 
numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se 
menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publica având ca obiect 
.................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................. 
(zi/luna/an), organizată de ...................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria 
răspundere ca: 
     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 plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată .................; 
     d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 
greşeli în materie profesională. 
     Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
     Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

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

(semnatura autorizata) 



Formular nr. 12C 
 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 
 
                                      DECLARAŢIE 
                 PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 
 
    1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................... (denumirea operatorului economic), 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la procedura 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publica ............... (se menţionează procedura), având ca 
obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ....... 
(zi/luna/an), organizată de ....................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun 
oferta: 
    [ ] în nume propriu; 
    [ ] ca asociat în cadrul asociaţiei ..............................; 
    [ ] ca subcontractant al .........................................; 
    (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 
    2. Subsemnatul declar ca: 
    [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
    [ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa. 
    (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 
    3. Subsemnatul declar ca 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 publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi castigatori, pe parcursul 
derulării contractului de achiziţie publica. 
    4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg ca 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, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................ (denumirea şi adresa 
autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea 
noastră. 
 
                                               Operator economic, 
                                            ........................ 
                                             (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



Operator economic      Formular C1 
  _____________________ 
     (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: 
_____________________________________________________________________ 
 

 
 

Operator economic, 
_______________ 

(semnatura autorizata) 
 



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

Formular C2 
 

DECLARATIE REFERITOARE  
LA PERSONALUL TEHNIC DE SPECIALITATE DE CARE DISPUN E SAU AL 

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

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 Anul 1 Anul 2 Anul 3 
Personal angajat    
Din care : 
-personal de 
conducere 

   

-personal pentru 
asigurarea 
controlului 
calitatii 

   

- personal 
responsabil 
pentru 
indeplinirea 
contractului de 
achizitie publica 

   

 
Anexat la declaratie sunt prezentate CV-urile personalului de conducere, precum si a 
personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica. 

 
 
 
 
 



        Formularul 12H 
     Operator economic 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAM ENTELE TEHNICE 

DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLIN IREA 
CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE 

 
 

 Subsemnatul, reprezentant imputernicit al declar pe propria raspundere, 
____________________________________________________________________,  
                             
  (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
 
sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt 
reale. 
 
 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. 
 
 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 legatura cu activitatea noastra. 
 (denumirea si adresa autoritatii contractante) 

 
Ofertant, 

………… ………………. 
(semnatura autorizata ) 

 
LISTA 

cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice 
 
 

Forma de detinere Nr. 
Crt. 

Denumire utilaj/echipament/ 
instalatie 

U.M. Cantitate 
Proprietate In chirie 

      
      
      
      

Ofertant, 
………… ………………. 
(semnatura autorizata ) 



Anexa nr. 45– Model scrisoare de înaintare 

 
 
 
   

OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 

(denumire / sediu ) 
 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     
nr._________data___________ora_____ 

 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

Către ________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din _____________, privind 

aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea 

contractului _________________________________________(denumirea contractului de achiziţie 

publică), 

 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) 

vă transmitem alăturat următoarele: 

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia 

pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de 

atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 

________ copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

c) mostre, schiţe după caz. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

Data completării ___________    Cu stimă, 

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

         (semnătura autorizată ) 



Anexa nr. 24– Formular de ofertă - servicii 
.............................................. 
(denumirea/numele ofertant) 
 

FORMULAR DE OFERT Ă 
 

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

 
 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse 
în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma 
de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia 
serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în 
cifre, precum şi moneda ofertei) 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din 
anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular) 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) 
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 
4. 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. 

 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar „alternativă”/”alt ă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

Data _____/_____/_____ 
 

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură),  

 
L.S. 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 



Anexa nr. 25- Centralizator de preţuri servicii 

 
 
.......................................................... 
(denumirea/numele ofertant) 
 
 

CENTRALIZATOR DE PRE ŢURI 
 pentru servicii 

 
Anexă la ofertă 

 
 
 

Nr.  
crt 

Activitatea 
(gama/faza) 

Cantitatea Preţul 
unitar 

 
 

Preţul  
 total 

Taxa pe 
valoarea 
adăugată 

   Lei Euro Lei 
 
(col 2x col 3) 

Euro 
 

(col 2 x col 4) 

Lei 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

....        

        

 TOTAL       

 
 

........ % asociaţi        lei: 
........ % subcontractanţi     lei: 

TOTAL     Lei: 
        
       Euro: ........ % asociati        euro: 

........ % subcontractanti     euro: 
 
 

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

(semnătura autorizată) 
L.S. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Anexa 1 

 OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
               (denumirea/numele) 

 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTAN ŢI 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 înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai …........................ 
…............................................... ……………………..   (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………… 
                                                                             (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
         

Ofertant, 
(nume, prenume,semnătură autorizată, ştampilă) 

 
 

Nr. 
crt. Denumire subcontractant 

Partea/părţile din 
contract ce urmează a 

fi subcontractate 

Procent 
din 

contract 

Acord 
subcontractare 
cu specimen de 

semnătură 
     
     
     

 
Ofertant, 

                                                                  (nume, prenume,semnătură autorizată, ştampilă)     
   

 
 



Anexa nr. 18 – Model declaraţie subcontractanţi  

 
  Operator economic 
 _________________ 
  (denumirea/numele) 
 
 
 
 

LISTĂ  
CU SUBCONTRACTANŢII  

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 

 
Subsemnatul ................................................... ofertant/candidat/reprezentant 

împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în 
acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 
 
 
Nr
crt 

Denumire /nume 
subcontractant 

 

Datele de recunoaştere ale 
subcontractanţilor 

 

Specializare  Partea/părţile din 
contract ce urmează a 

fi subcontractate 
     

     
     
     
     

 
 
 

Operator economic 
(semnătură autorizată) 

 
 



 
 
Anexa nr.2  Model Contract de servicii  

 
 
 

Contract de servicii 
nr.______________data_______________ 

 
 
 
1. Păr ţile contractante 

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,  

 
între 

 
……………………………………………………………..  denumirea autorităţii contractante 
adresa ………………………………….., telefon/fax ……………………, număr de înmatriculare 
............................................, cod fiscal …………………………………………, cont trezorerie 
…………………………………………………………………………...…………, reprezentată prin 
……………..........................................................................................., (denumirea conducătorului), 
funcţia..............................................., în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 
şi  

 
…….............................................……………...............................denumirea operatorului economic 
adresă .........................................telefon/fax  
 
 
.....................număr de înmatriculare ..........................................cod fiscal .......................................... 
cont (trezorerie, bancă)............................................................................................... reprezentată prin 
.................................................................................................................. (denumirea conducătorului), 
funcţia............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 
serviciilor prestate conform contractului; 
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; 
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 



exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus 
care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 
uneia din părţi; 
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
 
 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul şi preţul contractului 
 4.1. - Prestatorul se obligă să să presteze serviciile..................................(denumirea serviciilor), în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de servicii................................ . (denumirea) 
                                                
 4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 
prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. 
................ lei. 
 
5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până la 
………............... 
 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin): 

a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
c) graficul de îndeplinire a contractului; 
d) graficul de plăţi; 
e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; 
f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul. 

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a 
contractului) 
 
7. Obligaţiile principale ale prestatorului 
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică, anexă la contract.  
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în 
propunerea tehnică. 
7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) 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 serviciile prestate, şi 



ii)  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. 

 
8. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate.  
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea 
facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, dupa caz, graficul de plată) 
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ...... zile de la expirarea perioadei 
prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul 
onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
(se va indica un termen cert) 
 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului. 
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)   
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de .........de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală din plata neefectuată. 
(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevazută pentru clauza 9.1, pentru fiecare zi/saptămână de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)  
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 

 
Clauze specifice 

 
10. Garanţia de bună execuţie a contractului 
10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data 
de.......,.în cuantum de ……., pentru perioada …… .şi oricum înainte de începerea execuţiei 
contractului. 
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie) 
10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de 
începere a contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună 
execuţie. 
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător 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.  
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la îndeplinirea 
obligaţiilor asumate. 
(se precizează modul de restituire şi termenul)  



 
 11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul 
de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor 
de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
(se precizează anexa ce conţine graficul de prestare) 
 
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 
care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 
contractului. 
 
13. Recepţie şi verificări  
13.1 - 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.  
13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în 
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris 
prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. 
(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor) 
 
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de 
la primirea ordinului de începere a contractului.  
(se precizează data maximă de emitere a 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. 

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

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 
ii)  alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 
contractului de către prestator, 

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei 
faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act 
adiţional.  
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta 
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de 
prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
prestatorului.  
 



15. Ajustarea preţului contractului1 
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
15.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită. 
 (se precizează formula de ajustare)  
 
16. Subcontractanţi 
16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul. 
16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 
cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
16.3 - (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. 
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea 
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi 
va fi notificată achizitorului. 
 
17. Forţa majoră 
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3 - 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. 
17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
18. Soluţionarea litigiilor 
18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune 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. 
18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, 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, fie de către instanţele judecătoreşti 
din România.  
 (se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor) 
 
19. Limba care guvernează contractul 
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

                                                 
1 Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm 



  
20. Comunicări 
20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
21. Legea aplicabilă contractului 
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 
Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte.  
(se precizează data semnării de către părţi).   
 
  Achizitor,      Prestator, 

      
      
 
 


