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SECŢIUNEA I  
 
 
                                         FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI  
 
I.1 . AUTORITATEA  CONTRACTANT Ă 
     Denumire :  Municipiul Tg. Mureş  
     Adresa : P- ţa Victoriei nr. 3 , Tg. Mureş , jud. Mureş  
     Telefon/fax – 0265-268330, fax 0365-801856 
      E-mail : licitatie@tirgumures.ro  
 
I.2  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante – autoritate publică locală şi 
achiziţionează  în  nume propriu . 
   Alte informaţii şi sau clarificări pot fi obţinute la adresa mai sus menţionată si prin fax la 
nr.0365-801856.  
   Data limită de primire a solicitărilor de clarificări  -   22.03.2011 
   Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări  - 24.03.2011 
 
   Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiilor : 
      Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor , str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, 
Bucureşti,cod postal 030084 telefon 021-3104641, fax 021-3104642, E-mail office@cnsc.ro.  
 
I.3.Sursa de finanţare : Contractul de finanţare prin POR  2007-2013 , Axa prioritară 5, Domeniul 
major de intervenţie 5.1 
 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
 II.1) Descrierea produselor – Cod CPV  - 71250000-5 – servicii de arhitectură, de inginerie şi de 
măsurare 
  -  Locul de prestare a serviciilor: la sediul beneficiarului, respectiv  municipiul Tg. Mureş  
   - Procedura se finalizează prin  -  contract de achiziţie publică  
  -  Termen de realizare a documentaţiei: 3 luni de la data încheierii contractului, prezentând în 
acest sens graficul de prestare. 
  -  Contractul nu este divizat pe  loturi 
  -  Nu se acceptă oferte alternative  
 
III: PROCEDURA  
   III.1 )  Procedura selectată   -cerere de oferta 
   III.2)  Etapa finală de licitaţie electronică  - Nu    
   III.3 )  Legislaţie aplicată : 

1. O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare , privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică , a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, publicată în M. Of. nr. 418/15.05.2006 

2. H.G.R. nr. 925/19.07.2006 privind aprobarea normelor de aplicare a  O.U.G. nr. 34/2006 
publicată în M.Of. nr. 925/19.07.2006 
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IV. CRITERII DE CALIFICARE  
În cazul unei oferte comune, situaţia personală şi capacitatea de exercitare a activităţii profesionale  
trebuie dovedite de fiecare dintre asociaţi în parte.  

 Cerinţele privind situaţia economico-financiară trebuie îndeplinite de cel puţin unul dintre 
asociaţi, iar capacitatea tehnică şi/sau profesională vor fi îndeplinite prin cumul cu menţiunea că 
acele cerinţe care vizează atribuţii în executarea viitorului contract trebuie îndeplinite de acela 
dintre asociaţi, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea 
respectivelor atribuţii.  

La evaluarea situaţiei economico-financiare nu se iau în considerare datele 
subcontractanţilor.  

Valorile vor fi exprimate în lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Naţională 
(pentru societăţi înregistrate în România) sau Banca Centrală Europeană (pentru societăţile 
înregistrate în afara României) pentru anul respectiv. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia 
altor monede decât Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către Banca 
Centrală Europeană (www.ecb.eu). 
 
IV .1 ) Situaţia personală a ofertantului  
 - Declaraţie privind eligibilitatea cu valabilitate pe perioada de valabilitate a ofertelor, conform 
Formularului 8 din Secţiunea III Formulare  
 - Declaraţie referitoare la falimentul societăţii conform Formularului 17 din Secţiunea III 
Formulare  
 -  Declaraţie privind neîncadrarea  în prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formular 19 
din Secţiunea III Formulare  
 - Certificat de participare la licitaţie cu oferta independentă – Formular 20 din Secţiunea III 
Formulare  
 - Certificate constatatoare  privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată datorate către Bugetul 
consolidat de Stat şi către Bugetul Local de la sediul ofertantului, eliberate cu cel mult 30 de zile 
înainte de data deschiderii ofertelor.  
 
IV. 2 ) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale : 
     Pentru persoanele juridice române : - autoritatea contractantă stabileşte ca cerinţă minimă 
obligativitatea prezentării Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Camera de Comerţ şi Industrie de la sediul ofertantului, eliberat cu cel mult 90 de zile înainte 
de data deschiderii ofertelor. 
     Pentru persoanele juridice străine - autoritatea contractantă stabileşte ca cerinţă minimă 
obligativitatea prezentării a oricăror documente care dovedesc o formă de înregistrare /atestare sau 
apartenenţă din punct de vedere profesional , în conformitate cu prevederile legale din ţara în care 
ofertantul este rezident.    
     Societăţile de proiectare să fie autorizate de Ministerul Culturii şi Cultelor pentru lucrări de 
proiectare a monumentelor istorice. 
 
IV. 3)  Capacitatea financiara 
 -  Informaţii privind cifra de afaceri - autoritatea contractantă stabileşte ca cerinţă minimă 
prezentarea unei declaraţii din care să rezulte realizarea unei cifre medii de afaceri anuale , aferente 
ultimilor trei ani ( 2007, 2008, 2009) cu o valoare egală sau mai mare de  686.000 lei  reprezentând 
162.840,93 euro (1 euro = 4,2127 lei la cursul oficial comunicat de B.N.R. din  07.03.2011)   
Prezentarea cifrei de afaceri se va face conform Formularului 5 din Secţiunea III Formulare   
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IV. 4)  Capacitatea tehnică  
 - Lista principalelor contracte de prestări servicii  din ultimii 3 ani – Formular 9 din Secţiunea III 
Formulare  
- Experienţa similară -   autoritatea contractantă stabileşte ca cerinţă minimă îndeplinirea în ultimii 
3 ani a cel puţin trei contracte care fac referire la servicii şi activităţi similare , respectiv la 
întocmirea de proiecte tehnice pentru renovarea/restaurarea monumentelor istorice categoria A , 
avizate de Ministerul Culturii şi Cultelor. 
   Unul  din contractele mai sus menţionate va face referire la întocmirea de studii cu prvire la 
renovarea/restaurarea unei Cetăţi  Medievale , iar valoarea cumulată a acestora va fi egală sau mai 
mare de 340.000 lei la care se adaugă T.V.A, reprezentând  80.708,33  euro .  
      Valoarea menţionată trebuie să reprezinte contribuţia proprie a ofertantului în prestarea 
serviciilor  prezentate ca experienţă similară. Ofertantul va prezenta o copie după contractele  aduse 
ca referinţă , o declaraţie în original de la partenerii de asociere ( dacă este cazul ) pentru 
autenticitatea procentului de participare şi recomandări din partea beneficiarilor . 
- Lista privind personalul propus pentru îndeplinirea contractului – autoritatea contractantă 
stabileşte ca cerinţă minimă ca  ofertantul să dispună în echipa de lucru de următorii specialişti: 

� un arhitect atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor. 
�  un specialist atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor pentru elaborarea de studii, cercetări  
şi inventariere a monumentelor istorice domeniul conservare/restaurare pictură murală.  

� un specialist atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor pentru elaborarea de studii, cercetări  
şi inventariere a monumentelor istorice domeniul conservare/ restaurare decoraţii piatră şi 
ştocătură. 

� un specialist atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor pentru elaborarea de studii, cercetări  
şi inventariere a monumentelor istorice în  domeniul restaurare lemn. 

      În acest sensul dovedirii calificărilor de mai sus  se vor depune copie după diplomele de studii , 
atestate, C.V- uri. 
- Standarde de asigurare a calităţii – autoritatea contractantă stabileşte ca cerinţă minimă de 
participare ca ofertanţi să aibă implementate la data deschiderii ofertelor următoarele standarde:  

� ISO 9001 sau echivalent privind managementul calităţii în domeniul restaurării 
monumentelor istorice  

� OHSAS 18001 sau echivalent privinmanagementul securităţii ocupaţionale , în 
domeniul restaurării monumentelor istorice .  

� ISO 14001 sau echivalent privind managementul mediului , în domeniul restaurării 
monumentelor istorice .  

 
 
NOTĂ   
       În conformitate cu prevederile art.186. alin 2 coroborate cu prevederile art.190,alin2 din O.U.G 
nr.34/2006 cu completările şi modificările ulterioare ofertantul îşi poate dovedi capacitatea 
economico-financiară şi capacitatea tehnico-profesională invocând susţinerea acordată de către o 
altă persoană, pe baza unui angajament ferm încheiat în formă autentică. 

Ofertantul are dreptul de a invoca susţinerea economico-financiară şi tehnico-profesională 
în măsura în care din documentele prezentate, autoritatea contractantă va avea certitudinea că 
ofertantul în cauză poate dispune în mod efectiv de resursele persoanei terţe pe perioada derulării 
contractului de achiziţie publică . 
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V. PREZENTAREA OFERTEI  
V.1 ) Limba de redactare a ofertei – limba română  
V.2) Perioada de valabilitate a ofertei – 60 zile  
V.3 ) Cuantumul garanţiei de participare –  4.000 lei 
V.4)  Perioada de valabilitate a garanţiei de participare -  60 de zile  
V.5 ) Modul de constituire a garanţiei de participare – prin ordin de plată în contul nr. 
RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mureş sau prin scrisoare de garanţie  
 
bancară emisă în favoarea autorităţii contractante în acest caz urmând a se utiliza modelul indicat în 
Formularul 4 din Secţiunea III Formulare. 
    În situaţia depunerii unei contestaţii, în măsura în care aceasta este respinsă de către Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, autoritatea contractantă va reţine din garanţia de 
participare suma de 3.433,11 lei, potrivit art. 2781 alin. (1) din OUG nr. 34/2006. 
 V.1) Modul de eliberare a garanţiei de participare- pentru ofertanţii care nu vor fi declaraţi 
câştigători, garanţia de participare se va restitui în termen de 3 zile de la încheierea contractului cu 
ofertantul declarat câştigător. 
             Pentru ofertantul declarat câştigător garanţia de participare se va restitui după dovada 
constituirii garanţiei de bună execuţie. 
             Pentru restituirea garanţiei de participare ofertanţii vor completa şi vor depune odată cu 
restul documentelor  Formularul 3 din Secţiunea III Formulare,  
 
V.6 ) Modul de prezentare a propunerii tehnice – oferta tehnică trebuie să asigure verificarea 
corespondenţei acesteia cu ceriţele tehnice impuse prin caietul de sarcini şi prin tema de proiectare. 
     
   V.7) Modul de prezentare a propunerii financiare –ofertantul va completa formularul de 
ofertă prezentat în Secţiunea III Formulare 
      
       V.8) Data pentru care se determină echivalenţa leu-euro – cursul oficial comunicat de B.N.R. 
din  15.03.2011  
      V. 9 ) Prezentarea ofertei : 
         a) adresa la care se depune oferta – Primăria Municipiului Tg. Mureş , P-ţa Victoriei nr. 3 , 
cam 13 registratura  
          b) Data limită pentru depunerea ofertei –   28.03.2011 ora  10 
         c) Numărul de exemplare în copie – 1 
         d) Modul de prezentare a ofertelor  - Documentele ofertei îndosariate, numerotate, ştampilate 
şi opisate vor fi introduse în plicuri separate, sigilate, marcate corespunzător cu menţiunea 
“Documente de calificare”, “Propunerea tehnică” şi “Propunerea financiară”.Acestea se vor 
întocmi în câte 2 exemplare, în original şi copie, urmând ca la rândul lor să fie introduse în plicuri 
separate şi marcate cu menţiunea ORIGINAL şi COPIE. Plicurile se vor introduce intr-un plic 
exterior, inchis corespunzator si netransparent însoţit de scrisoarea de înaintare şi dovada 
constituirii garanţiei de participare la licitaţie. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa 
autoritatii contractante si cu inscriptia ”A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE  
28.03.2011 ORA  11” 
          e) Modificarea şi retragerea ofertei – ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de şi 
modifica oferta după expirarea datei limită de depunere a ofertelor sub sancţiunea excluderii 
acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei 
pentru participare la licitaţie.  
            f) Oferte întârziate - nu se acceptă oferte întârziate 
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            g) Oferta comună – mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia şi de a depune 
oferta comună: acestea vor completa Formularul 13 din Secţiunea III Formulare. 

� În situaţia în care oferta comună este declarată câştigătoare, operatorii economici care au 
depus oferta comună vor prezenta la încheierea contractului de achiziţie acordul de asociere 
în formă autentică respectiv contractele de subcontractare încheiate cu subcontractanţi şi în 
condiţii similare celor declarate în ofertă. 

          V.10) Ofertele se vor deschide la – sediul Primăriei Municipiului Tg. Mureş, P-ţa Victoriei 
nr.3 , cam 45 , la data de  28.03.2011 , ora 11 
 

 
VI. CRITERII DE ATRIBUIRE  
   Criteriul de atribuire a contractului – preţul cel mai scăzut 
 
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI  
 VII.1 Ajustarea preţului contractului –   nu se acceptă. 
 VII.2 Garanţia de bună execuţie  
       a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de servicii: - 10 % din valoarea 
contractului fără TVA. 
       b) Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de servicii: - prin scrisoare 
de garanţie bancară sau prin ordin de plată în contul de garanţii al autorităţii contractante.  
       c) Garanţia de bună execuţie se va restitui în termen de 14 zile de la semnarea P.V de receptie 
la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă achizitorul nu a ridicat 
pretenţii asupra ei. 
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SECŢIUNEA II    
 
 
 

 
TEMA DE PROIECTARE 

 
 
I. DATE GENERALE 
DENUMIREA LUCRĂRII : Proiectare şi inginerie (altele decât S.F. şi P.T.) la 

obiectivul „Reamenajare şi conservare Cetatea 
Meidevală  Tg.Mureş” 

AMPLASAMENT :  Zona centrală a municipiului Tg.Mureş într-un  
perimetru delimitat de str.Avram Iancu, str.Nicolae 
Iorga, B-dul Cetăţii  şi piaţa Bernády György. 

BENEFICIAR :        Municipiul Tg.Mureş 
 
II. OBIECTIVUL CONTRACTULUI 

Reamenajarea şi conservarea Cetăţii Medievale Tg.Mureş cuprinzând lucrările de 
proiectare şi inginerie, altele decât SF şi PT ce se impun prin caracterul  de 
monument istoric de categoria A al ansamblului care conform Lista de Monumente 
istorice din 2004 se încadrează în : 

– Ansamblul  urban Zona Cetăţii  - nr.MS-II-a-A-15475 
– Incinta fortificată cu bastioane : Porţii, Croitorilor, Măcelarilor, Dogarilor, 

Blănarilor, Tăbăcarilor şi corp de legătură – nr.MS-II-m-A-15475.02 
Restaurarea complexului se realizează în baza elementelor originale de sec XVIII-

baroc târziu identificate la clădirile  corp D, E, B (închideri baroce de gol sec.XVIII, 
feronerii sec.XVIII cu amprente de sec.XIX, stucaturi speciale sec.XVIII/corp D) etc. 

Aceste aspecte derivate din cele prezentate mai sus aduc cu sine necesitatea unei 
etape de proiectare separate (altele decât S.F. şi P.T.), concentrate special pe lucrări 
de proiectare – detaliere şi soluţii tehnologice pentru restaurare  şi/sau reconstrucţia 
componentelor artistice şi a seturilor de tâmplării incomplete identificate in situ, etc. 

Tema de proiectare cuprinde obiectele prezentate pe planul de situaţie anexat la 
care se solicită   următoarele lucrări de proiectare de detaliu : 

– detalii speciale  structuri spaţiale lemn corp F; 
– proiectare de mobilare ambientală spaţiu incintă în concordanţă cu caracterul 

istoric al ansamblului şi pieţei cetăţii. 
–   detalii de conservare şi reabilitare zidării de cărămidă la curtine; 
–   detalii de execuţie pentru reântregirea elementelor plastice de decor la 

bastioane; 
–   detalii de execuţie pentru piese speciale de tâmplărie originală, replici şi 

reconstrucţii, uşi-ferestre după modelele in situ sau analogia pieselor de epocă; 
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–   detaliere tâmplării speciale inclusiv reconfigurare ambrazuri  şi alte goluri la 
bastioane; 

–   lucrări speciale de configurare a structurii de apărare şi reconstrucţie zid nordic 
între Bastionul Măcelarilor şi bastionul Croitorilor; 

–   detalii lucrări speciale de reconstruire, amenajare, izolare şi drenare pentru 
refacerea  şanţului de apărare pe latura nordică a cetăţii; 

–   detalii acces în zona Turnului Porţii pentru sugerarea sistemului original de 
apărare cu poartă rabatabilă şi şanţ de apărare - tehnologii şi mecanisme 
speciale de manevrare; 

     –   detalii complementare de arhitectură pentru amenajarea parcului arheologic 
prin conservarea sitului operând reconstrucţia parţială şi sugerarea la suprafaţă 
a terasamentelor de zid, respectiv de preambulatoriu aferente mănăstirii din 
incinta cetăţii; 

–   detalii de conservare şi restaurare sistem de încălzire hipocaust sfârşit de secol 
XIV – zona parc arheologic fosta mănăstire; 

– detalii speciale şi tehnologii de eliminare a umidităţii şi infiltraţiilor de ape 
meteorice; 

– proiect şi detalii de execuţie pentru module  scenă în aer liber şi elemente de 
tehnologie scenică aferente; 

– detalii privind elaborarea sistemului de iluminare şi sonorizare scenă în aer 
liber, piaţa cetăţii, loc joacă copii; 

 
 
 
 Ofertanţii interesaţi, pot ridica de la sediul autorităţii contractante, cam.85, CD-ul conţinând 
planşe şi planurile construcţiilor care vor face obiectul lucrărilor de restaurare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
 
 
 
SECŢIUNEA III   
 
 
 
               FORMULARE  
  
 
 
Contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a 
documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare examinarea si 
evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse. 
    Fiecare ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea 
contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei 
sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate. 
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FORMULARUL 1  
 
 
 
 
    OFERTANTUL                                        Inregistrat la sediul autoritatii contractante 
                                                                                        nr. .......... / .......... 
    (denumirea/numele) 
 
 
                                                     SCRISOARE DE INAINTARE 
 
                 Catre ..................................................... 
                      (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
    Ca urmare a invitatiei de participare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea  contractului 
.........../(denumirea contractului de achizitie publica), 
    noi ............./(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: 
    1. Documentul ................../(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, 
in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si 
prezentarea ofertei; 
    2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ....... copii: 
    a) oferta; 
    b) documentele care insotesc oferta. 
    Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 
 
 
     Data completarii .....................                                                    Cu stima, 
 
                                                       
 
                                                         Ofertant, 
                                                     ..................... 
                                                     (semnatura autorizata) 
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FORMULARUL 2  

OPERATORUL ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

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

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 

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

______________________, ne oferim ca, in conformitate(denumirea/numele ofertantului) 
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam serviciile 
___________________________, pentru suma de _____________________la care se adaugă 
T.V.A , reprezentând _______________euro la care se adaugă T.VA  
            2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam 
serviciile  la comanda achizitorului, in termenele stabilite prin contract. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata 
de___________________zile, respectiv pana la data de ______________       

 (durata in litere si cifre)       (ziua/luna/anul) 
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

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

5. Precizam ca: 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 
separat, marcat in mod clar "alternativa";     _ 
    |x|   nu depunem oferta alternativa. 

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

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

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
                        (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                            (denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULARUL 3 

 
OPERATORUL ECONOMIC__________________ 
   (denumirea/numele/adresă,datele de identificare ale societăţii) 

 
 
 
 
 
 CERERE 
 
 
            Subscrisa,  SC_____________________SRL,  cod fiscal  _______prin prezenta solicit 
restituirea garanţiei de participare la licitaţia privind atribuirea contractului de (denumirea 
achiziţiei)__________________________________________________, în valoare de ________ 
lei, achitată cu OP/chitanţă cu nr.___________ din __________. 
          Restituirea se va face în contul cu nr.__________________________________, deschis la 
(banca) __________________________. 
          Înţelegem faptul că în cazul în care oferta va fi declarată câştigătoare garanţia de participare 
la licitaţie se va restitui numai  după ce ofertantul va face dovada constiutirii garanţiei de bună 
execuţie în forma menţionată. 
         
 
 
 
 
 
        Data Semnătura 
________________ ___________________ 
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FORMULARUL 4  
  
                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 
SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 
 
 

Catre ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, 
                        (denumirea contractului de achizitie 
publica) 
noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________, 
                      (denumirea bancii)                                                                                             (adresa 
bancii) 
ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de 
                                                           (denumirea autoritatii contractante)  
__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba 
                    (in litere si in cifre) 
obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa 
specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre 
situatiile urmatoare: 
 
    a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate  
                                                  (denumirea/numele) 
a acesteia; 
                     
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                    (denumirea/numele) 
nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; 
 
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                     (denumirea/numele) 
a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 
 

De asemenea ne obligăm să plătim suma de 3.433,11  lei, în eventualitatea unei contestaţii 
şi în măsura în care Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor respinge contestaţia depusă 
de SC__________________SRL 
Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________. 

 
Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnatura autorizata) 
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FORMULARUL 5  
 
    CANDIDATUL/OFERTANTUL 
    ..................... 
    (denumirea/numele) 
 
 
                                            INFORMATII GENERALE 
 
 
    1. Denumirea/numele: 
    2. Codul fiscal: 
    3. Adresa sediului central: 
    4. Telefon/ Fax: 
    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/telex/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) 
 
   1.2007 
 
   2.2008 
 
   3.2009 
 
   Media anuala: 
 
 
 
                                                 Candidat/ofertant, 
 
                                             ........................................ 
                                               (semnatura autorizata) 
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FORMULARUL   8  
  
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 
DECLARA ŢIE 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 9  
 
OPERATOR  ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
DECLARA ŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTĂRI  DE SERVICII  ÎN ULTIMII 3 ANI 
 
 
 
 
 
 Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ............................................................................... 
  (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale.  
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
.........................................................................................................................   .                                                                                                 
(denumirea si adresa autorităţii contractante)        cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în 
legătură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………… 
                                                                                           (se precizează data expirării perioadei de 
valabilitate a ofertei) 
 
 
                  
       Operator economic, 
                                       
          ………… ………………. 
                                                                               
            (semnatura autorizată ) 
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FORMULARUL 13 
 
 

ACORD DE ASOCIERE1- PARTENERIAT                              

     in vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica 

 

ACORD DE ASOCIERE2 

Prezentul acord de asociere , numit în continuare Acord, a fost redactat şi semnat în data de ........... , 
anul........, localitatea............. 
între 
Numele complet al firmei/companiei ...cu sediul........... , telefon....... , fax ........, cod poştal .... , 
înmatriculat 
la Registrul Comerţului cu nr . , Cod unic de înregistrare..., Atribut fiscal.... , Cont bancar ... , deschis 
la........... , reprezentat de ....... având funcţia de...... 
Şi 
Numele completai firmei/companiei cu sediul ........... , telefon ...... , fax ........, cod poştal ...., înmatriculat 
la 
Registrul Comerţului cu nr.. , Cod unic de înregistrare ..., Atribut fiscal ....., Cont bancar.... , deschis 
la........... , reprezentat de ....... având funcţia de...... (se va completa şi pentru al treilea partener, dacă va 
fi cazul) 
(firmele/companiile asociate sunt denumite „Părţi", respectiv „Parte") 

In condiţiile în care Părţile intenţionează să încheie prezentul Acord, în vederea îndeplinirii obligaţiilor 
contractule; şi ţinând cont de obligaţiile asumate prin prezentul Acord, Părţile convin următoarele: 
 
Obiectul Acordului  

Obiectivul Acordului este de a reglementa principiile pe baza cărora se vor stabili relaţiile de 
colaborare între Părţi, cu scopul de a pregăti documentaţia Ofertei şi a participa la Licitaţia organizată în 
vederea……………………………………..,  

Prevederile acestui Acord se referă exclusiv la activităţile pe care Părţile şi le-au asumat pentru 
îndeplinirea obligaţiilor contractuale stabilite prin ………………………. 

Obligaţiile Păr ţilor  

A. Părţile îşi vor desemna prin Acord următoarele: 

1.    firma/compania principală care va răspunde de îndeplinirea obligaţiilor contractuale; 
 

2 Acest document nu reprezintă un subcontract. Subcontractorii nu sunt asociaţii (subcontractarea nu 
este permisă între Părţile Acordului). 

2.  persoană care în baza unei împuterniciri legalizate la notariat va avea dreptul să 
semneze Contractul şidocumentele aferente, pe parcursul derulării acestuia; 

3. repartizarea obligaţiilor parteneriale (activităţile care vor fi întreprinse de fiecare partener 
în cursul derulării 
contractului), conform tabelului anexat. 
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Firma/compania Calitatea în cadrul Repartizare activităţi 
   
   
   

B. Părţile îşi vor asuma suportarea cheltuielilor necesare realizării obligaţiilor contractuale stabilite prin 
contractul semnat cu 
Autoritatea Contractantă. 

C. Plăţi 
Asociatul principal îşi va deschide un cont separat pentru încasarea contravalorii contractului. 
Toate plăţile pentru activităţile efectuate pe parcursul derulării contractului vor fi făcute pe bază de 
facturi emise de către 
partenerul principal. 

Durata de valabilitate a Acordului 

Fiecare parte are obligaţia de a-şi păstra calitatea de Parte în Acord pe întreaga perioadă de derulare a 
contractului, încheiat cu _________________, la care se adaugă o durată de 5 ani de la data finalizării 
contractului fără a pretinde costuri suplimentare. 

Proprietatea asupra documentaţiei tehnice elaborate 

Documentaţia tehnică elaborată va fi predată în original beneficiarului proiectului, urmând ca fiecărei 
Părţi să-i revină câte 1 copie. Documentaţia va fi păstrată de fiecare Parte pentru o perioadă de 5 ani, de 
la data finalizării contractului. 

Dispoziţii Finale 

Acordul se va elabora numai în limba română. 
Eventualele dispute rezultate din prezentul acord   sau în legătură cu acesta, pe care Părţile nu le pot 
soluţiona pe cale 
amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 
Acordul se supune legislaţiei româneşti în vigoare. 
Acordul va fi întocmit în exemplare , câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru Autoritatea 
Contractantă. 

 
 
Reprezentant asociat principal 
………………………………. 
Semnătură 
………………………………. 
L.S. 
 
Reprezentant asociat 1   Reprezentant asociat 2 
……………………………….     ………………………………. 
Semnătură Semnătură 
……………………………….     ………………………………. 
L.S. L.S. 
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 FORMULAR NR 17 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 

(denumirea/numele) 
 

 DECLARAŢIE        
privind inexistenta stării de faliment 

 
 
 
 
 

 Subsemnatul(a) ………………………… se inserează numele operatorului economic-
persoana juridica], in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de [se menţionează 
procedura] pentru achiziţia de …..…………………….. [se inserează, după caz, denumirea 
produsului, serviciului sau lucrării si codul CPV], la data de ………………. [se inserează data] , 
organizata de …………………………………. [se  inserează numele autorităţii 
contractante], 
 declar pe proprie 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 si 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); 

 Înţeleg ca in cazul in care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul in declaraţii.       
 
 
 
 
                    Ofertant, 
 
         ……………………….. 
         (semnătura autorizată) 
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   FORMULAR NR 18 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 

(denumirea/numele) 
 

 DECLARAŢIE        
privind neîncadrarea  în prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006  

 
 
 
 

 Subsemnatul(a) ………………………… (se inserează numele 
operatorului economic-persoana juridica) in calitate de 
ofertant/candidat/concurent la procedura de ……………..[se menţionează 
procedura] pentru achiziţia de …..…………………….. [se inserează, după 
caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării si codul CPV], la data de 
………………. [se inserează data], organizata de 
…………………………………. [se  inserează numele autorităţii 
contractante], 
 declar pe proprie răspundere ca: 
 
 
  Nici unul din membrii consiliului de administra ţie/organ de 
conducere sau de supervizare ale firmei pe care o r eprezint nu sunt 
so ţ/so ţie, rud ă sau afin pân ă la gradul al patrulea inclusiv şi nu se afl ă în 
relaţii comerciale cu persoane ce de ţin func ţii de decizie în cadrul 
autorit ăţii contractante. 
 
 
 
 
 Înţeleg ca in cazul in care aceasta declaraţie nu este conforma cu 
realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind 
falsul in declaraţii.       
 
 
 
 
              Ofertant, 
        ……………………….. 
              (semnătura autorizată) 
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Formular 20 - conform Ordin 314/12.10.2010 
  
 

CERTIFICAT 
de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

 
 
    I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 
............................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie 
publică organizată de ............................., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. 
.......................... din data de ........................, certific/certificăm prin prezenta că 
informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere. 
    II.  Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................., următoarele: 
    1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 
    2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în 
condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice 
privinţă; 
    3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să 
înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 
    4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică 
sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care 
ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, 
întrunind condiţiile de participare; 
    5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de 
oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu 
aceştia; 
    6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi 
în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia 
de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă 
elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri; 
    7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi 
în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau 
serviciilor oferite; 
    8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui 
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. 
    III.  Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că 
cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu 
realitatea. 
 
            Ofertant                                                                                                   Data 
           ............... 
  
    Reprezentant/Reprezentanţi legali 
           (semnături) 
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SECŢIUNEA  IV  
 
 
           PROIECT DE CONTRACT  
 
                                                    nr. ....... din ......... 
 
                        
 
    1. Părţi contractante 
     Municipiul Tîrgu-Mure ş, P-ţa Victoriei, nr. 3, telefon/fax 0265-268330, cod 
fiscal 4322823, cont trezorerie RO03TREZ47624510220XXXXX, reprezentată prin 
dr. Dorin Florea –primar şi ec. Kiss Imola- director economic, în calitate de achizitor,  
    si 
    SC  ________________S.R.L. cu sediul__________, str._____________, 
nr.____________, telefon/ fax__________, cont nr. _______________deschis la 
______________, numar de înregistrare_________, C.U.I.:_____________, 
reprezentata prin__________________– administrator, în calitate de prestator.  
 
    2. Obiectul şi preţul contractului 
    2.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile întocmire studii pentru proiectul 
,,Reamenajare si conservare Cetatea Medievală din Municipiul Tg. Mureş” în cadrul 
Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013  Axa 
prioritară 2, în conformitate cu oferta prezentată şi obligatiile asumate prin prezentul 
contract. 
    2.2. - Achizitorul se obligă să plateasca prestatorului pretul convenit pentru 
îndeplinirea contractului de servicii, în conformitate cu oferta de preţ anexată 
prezentului contract. 
    2.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către 
achizitor este de  _________  lei la care se adaugă TVA în valoare de _____lei. 
 
    3. Durata contractului 
    3.1. – Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului 
contract pe o perioadă de _______________luni  de la contractare, cu respectarea 
calendarului activităţilor de informare şi publicitate cuprinse în cererea de finanţare.  
 
    4. Definitii 
    4.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
    a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti 
incheiat intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un prestator de 
servicii, in calitate de prestator; 
    b) achizitor si prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite 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 face obiectul contractului; 
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    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) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in 
Caietul de sarcini si in propunerea tehnica; 
    g) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se 
datoreaza greselii sau vinii 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, embargo, 
enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un 
eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, 
face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti. 
    h) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.  
 
   5. Documentele contractului 
    5.1. - Documentele prezentului contract sunt: 
    a) acte aditionale, daca exista; 
    b) propunerea financiara; 
    c) alte anexe la contract.   
 
    6. Standarde 
    61. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de 
către prestator în propunerea sa, precum şi cerinţele cuprinse în cererea de finanţare. 
 
    7. Caracterul confidential al contractului 
    7.1. - (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti: 
    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in 
afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului; 
    b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces în perioada 
de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile 
contractuale. 
    (2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea 
contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii 
necesare în vederea indeplinirii contractului. 
    7.2. - O parte contractantă va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de 
informatii referitoare la contract daca: 
    a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la 
cealalta parte contractanta; sau 
    b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti 
contractante pentru asemenea dezvaluire; sau 
    c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 
 
   8. Drepturi de proprietate intelectuala 
    8.1. - Prestatorul are obligatia de a despagubi ahizitorul împotriva oricaror: 
    a) reclamatii si actiuni în justitie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu 
prestarea serviciilor; şi 
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    b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia 
situatiei în care o astfel de încalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor.  
 
    9. Responsabilităţile prestatorului 
    9.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, servicii care 
contau în  realizarea a 2 comunicate de presă şi a 20 de pliante. 
    (2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura 
resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de 
natura provizorie, fie definitive cerute de/si pentru contract, în masura în care 
necesitatea asigurarii acestora este prevazuta în contract sau se poate deduce în mod 
rezonabil din contract. 
    9.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în 
conformitate cu calendarul activităţilor de informare şi publicitate cuprins în cererea 
de finanţare. Totodată este răspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor şi 
metodelor de prestare utilizate, cat şi de calificarea personalului folosit pe toata durata 
contractului.   
    
10. Responsabilitatile achizitorului 
    10.1. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului orice facilitati 
si/sau informatii pe care acesta le-a cerut în propunerea sa şi pe care le consideră 
necesare pentru îndeplinirea contractului. 
 
    11. Receptie si verificari 
    11.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a 
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea sa, şi a cerinţelor cuprinse în 
cererea de finanţare. 
    11.2. - Verificarile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul 
contract.  
 
     12. Incepere, finalizare, întarzieri, sistare 
    12.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a începe prestarea serviciilor de la data 
semnării contractului. 
        (2) In cazul în care prestatorul sufera întarzieri si/sau suporta costuri 
suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord 
prin act aditional: 
    a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si  
    b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul 
contractului. 
    12.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice faza a 
acestora prevazuta sa fie terminata într-o perioada stabilita în graficul de prestare 
trebuie finalizata în termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data 
începerii prestarii serviciilor. 
    (2) In cazul în care: 

a) orice motive de întarziere ce nu se datoreaza prestatorului; sau 
     b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin 
încălcarea contractului de catre prestator îndreptatesc prestatorul să solicite 
prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, partile vor 
revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional. 



 25 

    12.3. - Daca 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 partilor, prin act aditional. 
    12.4. - Cu exceptia prevederilor clauzei 20 şi în afara cazului în care achizitorul 
este de acord cu o prelungire conform clauzei 12.3, o întarziere în îndeplinirea 
contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului potrivit 
prevederilor clauzei 17.  
 
    13. Modalitati de plata  

13.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata către prestator,  în termen de 30 
de zile de la data îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în prezentul contract. 
 
    14. Actualizarea preţului contractului 
    14.1. – Nu se acceptă actualizarea preţului contractului.   
 
    15. Amendamente 
    15.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului prin act aditional în cazul aparitiei unor 
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au 
putut fi prevazute la data încheierii contractului. 
     15.2 – Achizitorul are dreptul de a solicita prestatorului ca acesta sa presteze 
servicii de aceeasi natura si în alte spatii sau suprafete decit cele avute în vedere la 
încheierea contractului urmand ca valoarea contractului sa fie modificata în mod 
corespunzator în functie de oferta depusa de acesta.   
 
    16. Subcontractanti  
    16.1. - Prestatorul are obligatia de a încheia contracte cu subcontractantii 
desemnati, în aceleasi conditii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
    16.2. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la încheierea contractului toate 
contractele încheiate cu subcontractantii desemnati. 
    (2) Lista cuprinzand subcontractantii, cu datele de recunoastere ale acestora, 
precum si contractele încheiate cu acestia se constituie în anexe la contract. 
    16.3. - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul în care 
îndeplineste contractul. 
    (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul în care 
îşi îndeplineste partea sa din contract. 
    (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca 
acestia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. 
    16.4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul 
contractului si va fi notificată achizitorului. 
 
    17. Penalitati, daune-interese 
    17.1. - In cazul în care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste să îşi 
îndeplineasca obligatiile asumate prin contract sau le îndeplineste în mod 
necorespunzator, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului ca 
penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% pe zi din valoarea contractului fara TVA.  
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    18. Rezilierea contractului 
     18.1 - Nerespectarea de catre prestator, din culpa sa exclusivă, a obligatiilor 
asumate prin prezentul contract, dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul si de a 
pretinde plata de daune-interese, al caror cuantum este de 10% din valoarea 
contractului fara TVA , respectiv _________ lei. 
    18.2. – Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la 
transmiterea notificarii scrise de catre achizitor, daca prestatorul nu-si îndeplineste 
obligatiile asumate în acest termen, iar cu privire la plata daunelor interese, prezentul 
contract constituie titlu executoriu. 
    18.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, 
în cel mult 30  de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la 
data încheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa 
masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. 
    18.4 - Achizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o notificare 
scrisa adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta da faliment sau este 
insolvabil, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la 
actiune sau despagubire pentru achizitor.  
   18.5 - In cazul prevăzut la clauza 18.2 si 18.3, prestatorul are dreptul de a pretinde 
numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pana la data 
denuntarii unilaterale a contractului. 
     18.6. În cazul în care, din vina prestatorului documentaţia elaborată nu va fi 
declarată câştigătoare în vederea obţinerii finanţării, datorită nedepunerii în termen a 
acesteia sau unor deficienţe în modul de întocmire imputabile prestatorului, 
achizitorul are dreptul de a pretinde plata de daune interese al căror cuantum este de 
10% din valoarea finanţării. Cu privire la plata acestor sume prezentul contract 
constituie titlu executoriu.   
 
    19. Cesiunea 
    191.1. - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale 
asumate prin contract, fara sa obtina în prealabil acordul scris al achizitorului. 
    19.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind 
garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.  
 
    20. Forta majora 
    20.1. - Forta majora este constatată de o autoritate competenta. 
    20.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor 
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actioneaza. 
    20.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei 
majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia 
acesteia. 
    20.4. - Partea contractantă care invoca forta majora are obligatia de a notifica 
celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri 
care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
    20.5. - 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 încetarea de 
plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte 
daune-interese.  
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    21. Solutionarea litigiilor 
    21.1 - Pentru rezolvarea oricărei neînţelegeri sau dispute părţile se vor supune 
reglementărilor speciale ale O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice şi 
prevederilor Legii contenciosului administrativ. 
 
    22. Limba care guverneaza contractul 
    22.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.   
 
    23. Comunicari 
    23.1. - (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. 
    23.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau 
e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.  
    24. Legea aplicabila contractului 
    24.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.  
 

                 BENEFICIAR                                PRESTATOR 

     MUNICIPIUL  TÎRGU-MURE Ş       
                          

 
 
 
 


