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Capitolul III -  Formulare

Secţiunea m  conţine formulare destinate, pe de o parte, să 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 ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, ia 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 persoane autorizate.
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Formular 1 -  Scrisoare de inaintare

înregistrat la sediul autorităţii contractante 
nr. /  . . 2014

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către__________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

(denxunirea contractului de achiziţie publică)

noi_________________________ vă transmitem alăturat următoarele:
(demmiirea/nimiele ofertantului)

1. Coletul sigilat şi marcat îii mod vizibil, conţinând, în original şi într-im număr de____ copii:
a) dociunentele de calificare;
b) oferta tehnică;
c) oferta financiară.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data..............

Operator economic: S.C........................................... S.R.L./S.A.

Reprezentant/Reprezentanţi legali:................................

(semnătură autorizată şi ştampilă)
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F o r m i l l a r  2  — Declaraţie privind eligibilitatea

Operator economic,

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA (neîncadrarea în art. 180 din OUG nr. 34/2006)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă 
aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesixme 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 definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fi’audă şi/sau spălare de bani.

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 docxmiente doveditoare de care dispun.

Data

Operator economic: S.C........................................... S.R.L./S.A.

Reprezentant/Reprezentanţi legali:................................

(semnătnră autorizată şi ştampilă)
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Formular 3 — Declaraţie privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Operator economic.

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE privind nemcadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ................................................................................  (denumirea, numele
operatorului economic), în calitate de ofertant / candidat / concurent la procedura de (se menţionează 
procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect
..........................................................................  (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi
codul CPV), la data de ...............................  (zi/lună/an), organizată de
....................................................................................  (denumirea autorităţii contractante), declar pe
propria răspundere că:

a) nu sunt şi nici nu am fost condamnat în ultimii 5 ani printr-o hotărâre judecătorească definitivă 
pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, corupţie, fi-audă şi spălare de bani;

b) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către 

bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
România sau în ţara în care este stabilit

d) în ultimii 2 ani nu am îndeplinit sau am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din 
motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii 
beneficiarilor acestuia;

e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 
unei greşeli în materie profesională.

f) nu prezint informaţii false sau nu prezint informaţiile solicitate de către Achizitor, în scopul 
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 
doveditoare de care dispim.

înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sxmt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data

Operator economic: S.C........................................... S.R.L./S.A.
Reprezentant/Reprezentanţi legali:................................

(semnătură autorizată şi ştampilă)
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Formular 4 -  Informaţii generale

INFORMAXn GENERALE
1. Denumirea /numele:

2. Cod unic de înregistrare:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon/fax:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare la Registrul comerţului:

6. Cont Trezorerie:

7. Obiectul de activitate, pe domenii:

8. Birourile filialelor/ sucursalelor locale, dacă este cazul:

9. Piaţa principala a afacerilor:

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Date financiare 
la 31 decembrie

2011 (RON) 2012 (RON) 2013 (RON) Media

Cifra de afaceri 
globală

Nota: Echivalenţa Leu -  Euro se calculează potrivit cursului mediu comunicat de B.N.R. si valabil 
pentru fiecare din anii menţionaţi mai sus.

Data

Operator economic: S.C........................................... S.R.L./S.A.

Reprezentant/Reprezentanţi legali:................................

(semnătură autorizată şi ştampilă)
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Formular 5 -  Declaraţie privind calitatea de participant la procedură
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..............................................

(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate 
faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică .................  (se menţionează procedura), având ca obiect .......................
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ......  (zi/lună/an),
organizată de ..........................................  (denumirea autorităţii contractante),
particip şi depun ofertă:

□  în nume propriu;
□  ca asociat în cadrul asociaţiei...................................................... ;
□  ca subcontractant a l ................................................................. ;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

anexă.

2. Subsemnatul declar că:
□  nu sxmt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
□  sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recxmoaştere o prezint în

3. Confirmăm faptul că nu licităm pentru acelaşi contract în nici o altă formă.

4. (Aplicabil doar pentru membrii în asociere) Confirmăm, ca membru în consorţiu/asociere că toţi membrii 
răspund solidar pentru execuţia contractului, că membrul conducător este autorizat să oblige şi să primească instrucţiuni 
în numele şi pe seama fiecărui membru, este răspunzător în nume propriu şi în mmiele Asocierii pentru îndeplinirea 
contractului, inclusiv plăţile, şi că toţi membrii asocierii se obligă să rămână în asociere pe întreaga durată a execuţiei 
contactului.

5. Suntem de acord să ne supunem prevederilor Secţiunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de interese din 
Ordonanţa 34/2006, modificată şi completată, şi adăugam, în mod special, că nu avem nici un potenţial conflict de 
interese sau alte relaţii asemănătoare cu ceilalţi candidaţi sau alte părţi implicate în procedura de atribuire în timpul 
depunerii ofertei;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire 
a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe 
parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

7. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .....................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 
în legătură cu activitatea noastră.

Data
Operator economic: S.C........................................... S.R.L./S.A.

Reprezentant/Reprezentanţi legali:................................

(semnătură autorizată şi ştampilă)
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Formular 6 -  Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii 
în ultimii 3 ani

Subsemnatul, reprezentant împuternicit a l ..................................................... (denumirea/numele
şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiimile aplicabile faptei de 
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sxmt 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 legătură cu 
activitatea noastră.

Nr.
crt.

Obiect
contract

CPV Denumirea/numele
beneficiarului/

clientului
Adresa

Calitatea
prestatorul

ui*)

Preţul total al 
contractului

Procent 
îndeplinit de 
prestator (%)

Perioada de 
derulare a 

contractului 
*♦)

1 2 3 4 5 6 8
1

Data

Operator economic: S.C........................................... S.R.L./S.A.
Reprezentant/Reprezentanţi legali:................................

(semnătură autorizată şi ştampilă)

__ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau
contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se vor preciza data de începere şi data de finalizare a contractului.
Nu se vor prezenta mai mult de 15 referinţe (îq cazul imei asocieri de operatori economici, suma referinţelor prezentate de 
aceştia nu trebuie să depăşească numărul 15)
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Formular 7 -  Model scrisoare de recomandare
Operator economic,

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Nume societate beneficiara:

Adresa 

Telefon/Fax:

în atenţia..................................... (denximirea autorităţii contractante),

în calitate de beneficiar al contractului de prestări servicii
privind............................................................. as dori prin prezenta să exprim................ (calificativ)^
firmei......................................................... (beneficiarul) pentru eforturile depuse de echipa de proiect
.................................(ofertantului).

în baza competentei si profesionalismului de care a dat dovada, recomandam fară rezerve, oricărei 
organizaţii, serviciile...............................(ofertantului).

Comentarii: (daca exista).

Data...........................

Operator economic: S.C........................................... S.R.L./S.A.

Reprezentant/Reprezentanţi legali:................................

(semnătură autorizată şi ştampilă)

‘ ‘ Se indică nivelul de competenţă pe scarâ de la 11a 5 (1 -  foarte bine, 2 -  bine, 3 -  satisfăcător, 4 - nesatisfăcător)
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Formular 8 — Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de
subcontractanţi şi specializarea acestora

Subsemnatul, reprezentant împuternicit a l ..................................<denumirea/numele şi sediul/adresa
candidatului/ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate îli tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate simt 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 a i .................. <denumirea şi adresa autorităţii contractante> cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în legăturâ cu activitatea noastră.

Nr. crt. Denumire
subcontractant

Partea/părţile din 
contract ce urmează a fi 

sub contractate

Acord 
subcontractor cu 

specimen de 
semnătură

Data

Operator economic: S.C........................................... S.R.L./S.A.

Reprezentant/Reprezentanţi legali:................................

(semnătură autorizată şi ştampilă)



UtnifOABAOfeANA - ow B ieR & .*oiU i«si
K »O R U 3 W 7 -«M r :

ASEMTIA NAftONALÂ 
P6MTRÜ OCUPAREA 
fORÎîlBCWJMCA 

: -OW»ORU

PEKTRUOCUPAJIEA
F<»ÎBOE«UMCÂ

ARGEŞ

Formular 9 — Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al
cadrelor de conducere

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................................  (denimairea/nimiele şi sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspimdere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile fiimizate 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 fiimizeze
informaţii reprezentanţilor autorizaţi a i .................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Anul <2011> Anul <2012> Anul<2013>
Nr. total Nr angajaţilor 

care lucrează în 
domenii 
relevante pentru 
proiect**

Nr. total Nr angajaţilor 
care lucrează în 
domenii 
relevante pentru 
proiect**

Nr. total Nr angajaţilor 
care lucrează în 
domenii 
relevante pentru 
proiect**

Personal angajat *
Dm care personal de 

conducere
Din care personal 

permanent
Ponderea personalului 

permanent din mmiărul total al 
personalului

*) în cazul în care oferta este depusă de o asociaţie de operatori economici, datele înscrise în acest tabel trebuie să 
reprezinte suma datelor despre personalul angajat furnizate de fiecare companie
**) Se precizează numărul personalului angajat care lucrează în domeniile aferente descrierii succinte a contractului.

Opţional Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului responsabil pentru 
îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Data

Operator economic: S.C........................................... S.R.L./S.A.

Reprezentant/Reprezentanţi legali:................................

(semnătură autorizată şi ştampilă)
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Formular 10

ACORD DE ASOCIERE 
în vederea participării Ia procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare,

1. Părţile acordului:
_______________________, reprezentată prin............................... , în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon) 
şi
________________________reprezentată prin............................... , în calitate de.............
(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată d e ..................................
............................... (denumire Achizitor) pentru atribuirea contractului /acordului cadru
.......................................................... {obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune caftind 
câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________
2.

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a flecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie 
publică este:

1. % S.C.
2._______%S.C.
3...........................

2.4 Repartizarea beneflciilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi 
se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1. %S.C.
2._______%S.C.
3............................

3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii 
de atribuire şi se prelimgeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul 
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
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4.1 Se împuterniceşte SC.............................. . având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin 
prezentul acord.
4.2 Se împuterniceşte SC.............................. . având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în 
cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
5. încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.

6 Comunicări
6.1 Orice comimicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele...................................................... , prevăzute la art.........
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze;____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de....exemplare, câte imul pentru fiecare parte,
astăzi........................... (data semnării lui)

Liderul asociaţiei:

(denumire Operator Economic)

ASOCIAT 1,

AS0CLM2,

ASOCIAT.
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Formular 11

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DE EVITARE CONFLICTULUI DE INTERESE

Subsemnatul(a)................................................................................ (denumirea, nimiele operatorului
economic), în calitate de ofertant / candidat / concurent la procedura de (se menţionează procedura)
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ................................................
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data d e ...............................
(zi/limă/an), organizată d e .................................................................................... (denumirea
Achizitorului), declar pe propria răspundere că:

^  pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, vom lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile 
de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale 
prind prezenta procedură;
nu am oferit si nici acordat, în mod direct sau indirect nici un fel de avantaje persoanelor care au avut 
sau au fi putut avea legătură cu procesul de licitatie/achizitie la care participam si nici nu vom oferi 
sau garanta asemenea foloase necuvenite sau condiţii pentru stabilirea preturilor actuale de achiziţie 
sau în eventualitatea în care ni s-ar atribui noua contractul, precum si nici în executarea ulterioara a 
contractului;

^  nu am fost implicat direct sau indirect, prin terţe persoane, în calitate de operator economic, în 
elaborarea documentaţiei de atribuire de către Achizitor în vederea distorsionării concurenţei;

^  nu suntem implicaţi, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire, în procesul de verificare a 
ofertelor de către membrii comisiei de evaluare;

^  nu avem membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau 
nu avem acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea 
inclusiv şi nu desfăşurăm relaţii comerciale, cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în Firma/ 
Autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, 
respectiv, toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru 
procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent Achizitorului, necesar 
finanţării contractelor de achiziţie publică, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire; 
în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie pubhcă, nu vom angaja persoane fizice sau juridice 
care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul 
aplicării prezentei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de Ia 
încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală, 
nu deţinem pachetul majoritar de acţiuni în doua firme participante la prezenta procedură de achiziţie 
publică şi nu participăm în calitate de Ofertant şi Contraofertant la această achiziţie publică.

Ne obligăm să ne informăm personalul cu privire la obligaţiile care le revin în acest sens si
la obligaţia de a onora acesta declaraţie de evitare a conflictului de interese precum si cu privire la
respectarea legilor din România.

Data..............2014

Operator economic: .............................
Reprezentant/Reprezentanţi legali:..............

(semnătură autorizată şi ştampilă)
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Formular 12- Formular de ofertă tehnică

Operator economic.

(denumirea/numele)

OFERTĂ TEHNICĂ

1. Descrierea metodologiei de prestare a serviciilor; se vor prezenta minimum următoarele;
• Un rezumat (prezentare sintetică) al abordării propuse pentru implementarea contractului
• Detalierea modalităţii de implementare a activităţilor. Se va avea în vedere:

■ Detalierea modalităţii de implementare a contractului

Descrierea concretă a input-urilor necesare pentru prestarea serviciilor

• Descriere concretă a rezultatelor aşteptate (output-uri)

2. Planificarea şi graficul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică
Se vor prezenta:

Disponibilitatea Ofertantului de a presta serviciile cuprinse în Documentaţia pentru ofertanţi pe 
întreaga durată a contractului

Data
..................... , (stampila si semnătură), în calitate de ........................, legal autorizat să semnez

oferta pentru şi în numele.......................... (denumirea/numele operatondui economic),

(semnătură autorizată şi ştampilă)
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Formular 13

Certificat de participare ofertă independentă
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ...................... , reprezentant/reprezentanţi legali al/ai

........................................ , întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică
organizată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în editate de autoritate contractantă, 
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de 
vedere.

n. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele......................................, următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descahficarea 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, fară 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, niciimui concurent înainte de 
momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

m . Sub rezerva sancţixmilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în 
prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Data..............

Operator economic: S.C........................................... S.R.L./S.A.

Reprezentant/Reprezentanţi legali:................................

(semnătură autorizată şi ştampilă)
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Formular 14 — Formular de ofertă financiara

Operator economic.

(denumirea/nimiele)
FORMULAR DE OFERTA

Către....................................................
(denumirea Autorităţii Contractante şi adresa completă)

Doamnelor şi Domnilor,
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 menţionată, să prestăm/. (denumirea
serviciului), pentru suma d e .................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei),
plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 
..................... (suma în litere şi în cifre).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în 
graficul stabilit în specificaţiile tehnice/documentaţiei.

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată d e ....... zile, (durata în litere şi
cifi-e), respectiv până la data d e ................. (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază:
• Ddepunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar "alternativă";
• □  nu depunem oferta alternativa.

(se bifează opfiunea corespunzătoare)
5. înţelegem că nu simteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe 

care o puteţi primi.

Data
..................... , (stampila si semnătură), în calitate de ........................, legal autorizat să semnez

oferta pentru şi în numele.......................... (denumirea/numele operatorului economic).
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MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI FINANCIARE

NOTA: Oferta financiară va cuprinde suma ofertata, respectând specificaţiile tehnice din caietul de 
sarcini şi va fi elaborată în lei, fără tva.

Se va completa Formularul, la care se va anexa oferta financiara detaliata astfel:

1. Organizarea evenimentului

Serviciul
solicitat

Nr.
persoane

Observaţii Oferta 

pret fara, tva

TVA

Cazare 30 Camera single, 3*, mic dejun 
inclus

Masa 30 Conform caiet de sarcini

Transport 30 Conform distanta parcursa

Total
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Formularul 15 -  Solicitare de clarificări
[Antetul operatorului economic]

SOLICITARE DE CLARIFICARI

DE LA: DATA:
Dna/Dl.....................................
Numele firmei:................................

NUMĂR TOTAL DE PAGINI: NUMĂR DE REFERINŢA AL ADRESEI:
.... pagini Nr. .......................

CĂTRE: DATA:
Dna/Dl.....................................
Numele Autorităţii 
Contractante:...............................

REF: cerere de clarificări pentra proiectul “.............
referinţă.................
1X1 Urgent ^Pentru informare
răspuns

S  Pentru

Stimată doamnă/domnule

Text cerere de clarificări

NR ÎNTREBĂRI
1.
2.

Cu respect

Domnul/Doamna.
Funcţia................
Firma...................
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Formular 16- Model împuternicire

ÎMPUTERNICIRE
Subscrisa .......................................................................................................... , cu sediul în
.................................................................................................................................. , înmatriculată la
Registrul Comerţului sub nr..................................., CUI ..................... , atribut fiscal ......., reprezentată
legal prin ............................................................................................., în calitate
........................................... , împuternicim prin prezenta pe
.........................................................,domiciliat in..................................................................... ,
identificat cu B.I./C.I. seria ...... , nr........................., CNP ............................................ . eliberat de
......................................... , la data de ...................., având funcţia de
......................................................................, să ne reprezinte la procedura de cerere de oferta în scopul
atribuirii contractului de .................................................................................................  - autoritate
contractantă.................................................................................................
în îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;
2. Să participe în nxraiele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în 

urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la 
toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil deîncalcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii 
Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica.

Notă: împuternicirea va fi  însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data Denumirea mandantului
S.C.

reprezentată legal prin

(Nume, prenume)

{Specimenul de semncUura al (Funcţie) persoanei
(Nume, prenume)

(Funcţie)

(Semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULARUL N R  17

DENUMIRE OFERTANT

Curriculum vitae
MODEL CV

Inseraţi fotografía, (rubrica facultativă)

Informaţii personale 
Nume / Prenume 
Adresă(e) 
Telefon(oane) 
Fax(uri)
E-mail(uri) 
Naţionalitate(-tăţi) 
Data naşterii 
Sex

Nume, Prenume
Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară

Mobil:

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Poziţia vizată 

Experienţa profesională 

Perioada

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi 
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Educaţie şi formare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / fixmizorului de formare

Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, 
începând cu cea mai recentă dintre acestea.

Menţionaţi separat fiecare formă de învăţământ şi program de 
formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent.
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Nivelul în clasificarea naţională sau (Rubrică facultativă) 
internaţională

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) matemă(e) Precizaţi limba(ile) matemă(e) (dacă este cazul specificaţi a
doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare
conversaţie scrisă

Limba
Limba

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru 
Limbi Străine:
Al-elementar Bl-intermediar CI-superior
A2-elementar avansat B2-intermediar avansat C2-superior 
avansat

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
dobândite.

Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
organizatorice dobândite.

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
dobândite.

Competenţe şi aptitudini de utilizare Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost 
a calculatorului dobândite.

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
dobândite. (Rubrică facultativă)

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
dobândite. (Rubrică facultativă)

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.
(Rubrică facultativă)
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Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului.

(Numele şi Prenumele persoanei care semnează documentul).........................., în calitate de

Data completării.............  Semnătura....................
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FORMULARUL NR. 18
DENUMIRE OFERTANT

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

Titlu proiect_____________________________________________
Subsemnatul............................................ declar că sunt de acord să particip la procedura organizată pentru
achiziţionarea serviciilor de formare şi de consultanţă pentru contractul de servicii............................ pentru
compania.......................................................
De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnată câştigătoare, declar că sunt capabil şi 
disponibil să lucrez pe poziţia pentru care mi-a fost inclus CV-ul în ofertă în perioada:

l\in 11.1

Confirm faptul că nu sunt angajat în alt proiect pe o poziţie care să-mi solicite serviciile în perioada mai sus 
menţionată.
în cazul în care această ofertă va fi desemnată câştigătoare, sunt perfect conştient de faptul că 
indisponibilitatea mea în perioada mai sus menţionată, cauzată de alte motive decât boala sau forţa majoră, pot 
conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii şi contracte finanţate din fonduri europene şi poate 
atrage după sine încetarea contractului

Nume
Semnătura

Data
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Formular nr. 19

DECLARAŢIE REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI 

PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul .................................  (nume şi prenume în clar al persoanei autorizate),
reprezentant a l ..................................... (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere
că mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu 
regulile obligatorii referitoare la condiţiile de munca şi de protecţie a muncii, care sunt în 
vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de 
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul 
pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)______________________, (semnătură şi ştampliă), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
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FORMULAR nr. 20
DENUMIRE OFERTANT

GARANŢIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a 

contractului de achiziţie publică

Către,
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ............................  (denumirea
contractului de achiziţie publica), no i..................................(denumirea unităţii emitente), având
sediul înregistrat la .........................................  (adresa), ne obligăm faţă de
..........................................  (denumirea autorităţii contractante) să plătim suma d e ..................
(în litere şi în cifre):
a) condiţionat, respectiv dupâ constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu 
contractul garantat; sau
b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu 
privire la culpa persoanei garantate, datorită existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile 
următoare:

a) ofertantul ....................  (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de
valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul...............................(denumirea/numele)
nu a constituit garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul...............................(denumirea/numele)
a refuzat sa semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.
d) în situatia respingerii contestatiei, ofertantului..................... (denumirea/numele), de
catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunţa la contestatie in 
masura in care renunţarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre 
autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare.
în acest caz, ne obligăm faţă de............................... (denumirea autorităţii contractante) să
plătim, suma de .................  (..... ) lei reprezentând cuantumul fixat pentru reţinerea din
garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit (art. 
278‘ ¿in. (1) din O.U.G. nr. 34/2006).

Prezenta garanţie este valabilă până la data de,

Data completării
Banca/societatea de asigurări emitentă.

(semnătura autorizată)
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nr.
Contract de servicii 

data

1. Părţile 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
adresa............................................................... , telefon/fax .....
înmatriculare ........................................... , cod fiscal ......

autorităţii contractante
................................. , număr de
..................... , cont trezorerie

............................................................................................................... , reprezentată prin

....................................................................................... , (denumirea conducàtonüui),
funcţia.............................................. , în calitate de achizitor, pe de o parte,

Şl

.telefon/fax
.denumirea operatorului economic adresă

....................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;
h)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; 
ă)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
Q)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;
î)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 imei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fară a crea 
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g) zi - zi calendaristică; a n -365 de zile.
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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 d e .......... lei /euro, din care T.V.A.
............... lei.

5. Durata contractului
5.1 -  Durata prezentului contract este d e .......... luni, adică de la............................................. până la

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului simt ( 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 imor 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) daime-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
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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 d e ..... 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 obligapilor)
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, prevăzută pentru clauza 9.1, pentru fiecare zi/saptămână de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţilor)
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asiunate 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, fară 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. In 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 făcut dovada constituirii garanţiei de bună 
execuţie.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bimă 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 d e .....de la îndeplinirea
obligaţiilor asumate.
(se precizează modul de restituire şi termenul)
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11. Alte responsabilităţi ale prestatorului
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asximat 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 prevăzută 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 ^aficul 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) In cazul în care:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a svirveni, 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 contractalm 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.
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15. Ajustarea preţului contractului
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 părţile 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 fară 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 maximtim 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, fară 
ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daime-interese.

18. Soluţionarea litigiilor
18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depime 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

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

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 înţeles să încheie a z i ......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.
(se precizează data semnării de către părţi).

Achizitor,

(semnătură autorizată) 
autorizată) LS

Prestator,

(semnătură
LS


