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CONTRACT DE SERVICII 
 
 

1. Parti contractante :  

 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS STREHAIA , cu sediul în 

localitatea Strehaia, strada Republicii, nr. 124 , judetul Mehedinti,  telefon/fax: 0252/370159; 

0252/306082  , cod fiscal 6044227  , cont  nr. RO75TREZ24A650301710130X , deschis la 

Trezoreria Strehaia, reprezentat prin Primar Giura Ioan   în calitate de Achizitor  

și  

………………….. cu sediul în localitatea ……………., strada …………………, nr. ….., judetul 

……………  , număr de înmatriculare …………….. , cod ………………., cont 

..................................., deschis la………………………, tel./fax ……………………., 

reprezentată prin …………………………., în calitate de prestator, pe de altă parte.  

 

2. Definiţii  
 

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  

a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;  

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;  

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;  

d) servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;  

e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza în legătură 

cu serviciile prestate conform contractului;  

f) durata contractului – limitele de timp în care contractul produce efecte juridice [de la data 

încheierii până la recepţia finală];  

g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 

războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare 

a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă 

majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, 

face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;  

h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.  

i) asistență tehnică – înseamnă asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției 

lucrărilor, reprezentând toate activitățile prevăzute de lege și de prezentul contract pe care trebuie 

să le îndeplinească personalul proiectantului pe durata execuției lucrărilor până la recepția finală a 

acestora. 
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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 viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.  

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintã zile calendaristice dacã nu se 

specifică în mod diferit.  

3.3. Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte normative 

subsecvente prin care acestea sunt modificate.  

 

Clauze obligatorii  

 

4. Obiectul principal al contractului  
4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii - Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de 

investitii ,, Înființare rețea distribuție gaze naturale, presiune medie în oraş Strehaia, judeţul 

Mehedinţi’’ în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 

contract.  

 

5. Preţul contractului  
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este 

de …………………….lei  la care se adaugă TVA, în valoare de ……………..  lei, conform 

propunerii financiare ataşate prezentului contract.  

 

6. Durata contractului  
6.1. Durata de prestare a serviciilor conform formularului de ofertă este de 60 zile.  

6.2. Contractul  intră în vigoare la data semnării de către părţi şi  produce efecte  până la încheierea 

procesului verbal de recepţie finală, fără obiecţii, a serviciilor  contractate şi eliberarea garanţiei 

bancare de bună execuţie. 

 

7. Executarea contractului  
7.1.Executarea contractului începe de la data semnării acestuia de către ambele părți și depunerea 

garanției de bună execuție de 10%. 

  

8. Documentele contractului  
8.1. Documentele contractului sunt următoarele :  

• Propunerea tehnică  

• Propunerea financiară  

• Garanția de bună execuție 

• Caietul de sarcini  

• Acte adiţionale, dacă va fi cazul  

8.2. Documentele menţionate la punctul 8.1. din prezentul articol fac parte integrantă din prezentul 

contract, putând fi invocate de părţi, inclusiv în situaţia în care prestatorul nu execută sau execută 

în mod necorespunzător obligaţiile pe care şi le-a asumat prin contract.  
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9. Obligaţiile principale ale prestatorului  
9.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de proiectare, faza SF, pentru obiectivul de investitii 

,, Înființare rețea distribuție gaze naturale, presiune medie în oraş Strehaia, judeţul 

Mehedinţi’’ ce constau în:  

1.Obiectivul I – Racord gaze naturale și retea distribuție, presiune medie, cu o lungime de 

cca. 10 km, care va constituii inelul central al rețelei de distribuție de gaze naturale a 

orașului Strehaia, cu funcționalitate independentă față de restul rețelei. Inelul va include în 

mod obligatoriu cel putin elementele, străzile și indicatorii tehnico-economici aprobați prin 

HCL nr. 114/2020, anexată la prezentul caiet de sarcini. 

2.  Obiectivul II – Rețea distribuție gaze naturale, presiune medie, pentru oraș Strehaia, 

exclusiv rețeaua realizată la obiectivul I. 

Pentru fiecare obiectiv se va întocmi căte o documentatie ce va cuprinde: 

 Tema de proiectare; 

 Studiu topografic vizat OCPI; 

 Studiu geotehnic; 

 Documentaţia pentru obţinerea Certificatului de Urbanism;  

 Documentatiile   pentru obtinerea avizelor si acordurilor  solicitate prin certificatul de 

urbanism,  inclusiv obținerea acestora. Taxele pentru obținerea avizelor se vor suporta de 

către beneficiar.  

 Studiu de fezabilitate. 

Prestatorul se obligă să răspundă la clarificările solicitate în cadrul procedurii de achiziție a 

lucrărilor de execuție a obiectivului care face obiectul serviciilor de proiectare.  

9.2 Prestatorul se obligă să întocmească documentaţia tehnică în conformitate cu cerinţele din 

caietul de sarcini și să obțină toate avizele necesare obținerii autorizației de construire. 

Documentaţiile vor fi semnate de elaboratorii acestora şi ştampilate, respectiv verificate de 

verificator tehnic şi/sau expert tehnic atestaţi acolo unde este cazul.  

9.3. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele în vigoare.  

9.4. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu oferta prezentată.  

9.5. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:  

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 

utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi  

ii) daune-interese, costuri, omisiuni, erori, taxe şi cheltuieli aferente de orice natură.  

9.6. (1) - Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 

şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu caietul de sarcini.  

(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 din contract.  

9.7. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu oferta sa 

şi caietul de sarcini. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor 

de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului declarat în ofertă şi folosit pe toată durata 

contractului.  

9.8. Prestatorul va preda documentatia pe suport hartie în 3 exemplare  si format  electronic  pdf,  

in format editabil (  fisere doc.)  și plansele în fomat dwg pentru partea desenată si un exemplar 

în format inscriptioant CD/DVD/USB. 
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9.9. Prestatorul se obliga sa realizeze toate modificarile, actualizarile si completarile 

documentatiilor solicitate de catre beneficiar si de noile modificarile legislative fara costuri 

suplimentare pe o perioada de 5 ani de la data receptie serviciilor prestate, Prestatorul beneficiind 

în aceasta situaţie de sprijin total din partea Achizitorului. In cazul depunerii de cereri de finantare 

pe fonduri europene nerambursabile, conform ghidurilor de finantare, pentru întreaga retea de gaze 

a orasului Strehaia, ofertantul va cumula cele două documentatii, fără costuri suplimentare. 

9.10. Prestatorul este obligat să dea curs solicitării Achizitorului de a se prezenta la sediul acestuia 

din urmă astfel:  

• la data şi ora precizate de Achizitor printr-o adresă/e-mail/fax , în cazul şedinţelor de analiză 

privind progresul contractului, adresa transmisa cu cel putin 3 zile inainte de data sedintelor;  

• în termen de maximum 2 zile calendaristice de la data solicitării printr-o adresă / e-mail / fax, în 

vederea rezolvării eventualelor disfuncţionalităţi în legătură cu îndeplinirea contractului.  

9.11. Prestatorul este obligat ca pe toată durata prestării serviciilor să colaboreze cu Achizitorul în 

sensul adoptării celor mai bune soluții tehnice de realizare a proiectului tehnic.  

 

10. Obligații și răspunderi legale ale Proiectantului (conform Legii nr. 177/2015 care 

completează şi modifică Legea nr. 10/1995 actualizată, art. 22 si 24), respectiv a H.G. 

907/2016  
10.1 Proiectantul răspunde de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea 

construcţiilor:  

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei;  

b) asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu 

respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;  

c) prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, precum şi 

soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;  

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, 

întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în 

timp a construcţiilor precum si documentaţia privind postutilizarea construcţiilor daca s-a stabilit 

astfel;  

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor şi 

participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;  

f) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la 

construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi 

urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti 

verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului;  

g) participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate;  

h) asigurarea asistenţei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe 

perioada execuţiei construcţiilor sau a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente;  

i) asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a 

proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la 

terminarea lucrărilor.  

10.2. Specialiştii verificatori de proiecte atestaţi răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce 

priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor proiectului.  

Experţii tehnici atestaţi, angajaţi pentru expertizarea proiectului, răspund pentru soluţiile date.  
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10.3. Prestatorul va respecta prevederile prezentului Contract, precum şi cele ale Legii 10/1995 

privind calitatea în construcţii, asumându-şi toate responsabilităţile și garanțiile ce decurg atât din 

conţinutul Contractului cât şi a prevederilor legale în vigoare.  

10.4. Prestatorul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil, 

pentru a da curs solicitărilor venite din partea Achizitorului, solicitări ce rezultă din natura 

prezentului Contract, inclusiv dar fara a se limita la obligatia ce ii revine de a răspunde la 

solicitările de clarificare ale Achizitorului. Termenele de raspuns la solicitari nu vor depasi 2 zile 

lucratoare si dupa caz, nu vor pune Achizitorul in situatia de a incalca termenele şi condiţiile 

prevăzute de legislatia privind achizitiile publice.  

10.5. Prestatorul are obligatia de a actualiza Devizul general intocmit la faza de proiectare – ori de 

cate ori este nevoie, in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 

şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, fara costuri sumplimentare in sarcina Achizitorului.  

10.6. În perioada de execuţie a lucrărilor, Prestatorul va transmite Achizitorului rapoarte de 

activitate privind serviciile de asistenţă tehnică prestate (dacă este cazul). Înainte de recepţia la 

terminarea lucrărilor, Prestatorul va transmite Achizitorului Raportul la terminarea lucrărilor 

privind asistenţa tehnică acordată pe parcursul execuţiei lucrărilor şi va prezenta în faţa comisiei 

de recepţie punctul de vedere privind execuţia lucrărilor (Referatul de autor al Proiectantului). La 

recepţia finală, Prestatorul va transmite Achizitorului Raportul final privind asistenţa tehnică 

acordată în perioada de garanţie. daca este cazul.  

10.7 Proiectul va respecta prevederile reglementărilor tehnice și legislației referitoare la 

proiectarea și execuția lucrărilor și alte standarde menționate în caietul de sarcini. Actele normative 

vor fi cele cele în vigoare la data proiectării.  

10.8. Respectarea conţinutului-cadru al documentaţiilor pe faze de execuţie, respectiv a 

Metodologiei de elaborare a Devizului general , cf. prevederilor H.G. 907/2016  

 

11. Obligaţiile principale ale Achizitorului  
11.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate şi documentaţiile elaborate, sau să 

respingă recepţia acestora în termen de 10 zile calendaristice de la finalizarea duratei contractată 

şi predarea tuturor documentaţiilor aferente elaborate de către Prestator, în conformitate cu 

prevederile caietului de sarcini şi legislaţiei în vigoare, prin semnarea unui Proces - verbal de 

recepţie.  

11.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit către prestator în termen de 10 zile de la 

primirea facturii fiscale. 

Factura fiscală se va emite de către Prestator după recepţia tuturor documentaţiilor contractate şi 

nominalizate la punctele 9 și 10 anterioare, respectiv avizarea în C.T.E. şi aprobarea principalilor 

indicatori tehnico-economici ai obiectivului proiectat.  

11.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii 

relevante de care dispune în legătură cu obiectul prezentului contract, pe care prestatorul le solicită 

şi pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.  

 

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract, privind realizarea la termen a serviciilor, atunci achizitorul are dreptul de a 

percepe penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1 % din valoarea contractului, pentru fiecare zi de 

întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor contractuale. Prestatorul este considerat ca 
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fiind de drept în întârziere la împlinirea termenului la care obligaţia sa era scadentă, fără să fie 

necesară îndeplinirea altor formalităţi, iar aplicarea penalităţilor de întârziere de către achizitor, nu 

absolvă prestatorul de obligaţia de prestare a serviciilor respective.  

12.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei convenite la art. 18.1 prestatorul are dreptul de a solicita penalităţi în cuantum de 0,1 % 

din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere.  

 

Clauze specifice  

 

13. Garanţia de bună execuţie a contractului  
13.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de  10 

% din valoarea contractului fără TVA, în termen de 5 zile de la semnarea contractului..  

13.1.1 Garantia de bună execuţie se va constitui printr-un instrument de garantare (scrisoare de 

garanţie bancară, asigurare) emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de 

asigurări, şi depus de executant, în original, la sediul achizitorului, care devine anexă la contract.  

13.1.2. În cazul neîndeplinirii de către prestator a obligaţiei prevăzute la alineatul precedent, 

contractul încetează de plin drept.  

13.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 

necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 

garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, 

precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  

13.3 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data 

încheierii procesului-verbal de recepţie a documentaţiei tehnico-economice de catre Comisia 

constituita la nivelul achizitorului, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra 

ei.  

13.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 

necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 

garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Executantului, 

precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate si acordand un termen de remediere, de 

regula nu mai mare de 15 de zile.  

13.5. Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce prestatorul a 

facut dovada constituirii garantiei de buna executie.  

 

14. Recepţie şi verificări  
14.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică, caietul de sarcini şi legislaţia în vigoare, 

pe bază de proces verbal.  

14.2. Verificările vor fi efectuate analizând toate documentaţiile contractate aferente Studiului de 

fezabilitate de către o comisie de recepţie desemnată de achizitor în acest scop, care va întocmi 

documentul de recepţie.  

14.3 Plata serviciilor de proiectare va fi condiţionată şi de existenţa documentului de recepţie 

întocmit de comisia de recepţie.  

14.4 Achizitorul se obligă să transmită prestatorului documentul de recepţie al serviciilor în cel 

mult 2 (două) zile calendaristice după întocmirea acestuia.  



7 

 

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare  
15.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data semnării contractului și 

depunerea garanției de bună execuție de 10%. 

(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; sau  

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.  

15.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 

termen care se calculează de la data solicitării achizitorului.  

(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau  

ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului 

de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a 

serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de 

prestare şi vor semna un act adiţional.  

15.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenele de prestare, 

acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea 

datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.  

15.4. 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, conform art. 12.1.  

 

16. Finalizarea serviciilor  
16.1. Ansamblul serviciilor respectiv a oricăror părţi a serviciilor, trebuie finalizate în termenul 

convenit, termen care se calculează de la data specificată în prezentul contract.  

16.2 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului, prin corelarea 

prevederilor acestuia cu oferta prestatorului şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de 

constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.  

 

17. Modalităţi de plată  
17.1. Serviciile prestate vor fi decontate, pe baza verificării și certificării livrabilelor, în baza 

facturii însoțită de procesul verbal de predare-primire şi a procesului verbal de acceptanţă, de către 

reprezentanţii achizitorului. Plata se va face în termen de 10 zile de la primirea facturii fiscale. 

 

18. Ajustarea preţului contractului  
18.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract.  

18.2. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.  

 

19. Amendamente  
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, pentru cauze care nu au putut fi prevăzute la data 

încheierii contractului.  

19.2. Niciun amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele adiţionale intră în 

vigoare la data semnării acestora de către ultima parte.  
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19.3. Achizitorul are dreptul de a suspenda executarea contractului, în tot sau în parte, în orice 

moment şi de orice manieră consideră necesar, notificând prestatorul în acest sens cu cel puţin 5 

zile înainte. În cazul în care perioada de suspendare a execuţiei contractului depăşeşte 30 de zile, 

iar suspendarea nu este impusă de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, de către 

prestator, a obligaţiilor ce îi revin, prestatorul are dreptul de a solicita achizitorului reluarea 

executării în termen de maxim 20 de zile. În cazul în care achizitorul nu accepta acest lucru, 

prestatorul are dreptul de a considera contractul ca reziliat.  

 

20. Subcontractanţi  
20.1. 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.  

20.2. (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, precum şi contractele încheiate 

cu aceştia, se constituie în anexe la contract.  

20.3. (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.  

20.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea 

sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată 

achizitorului.  

20.5. Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii 

nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante.  

 

21. Cesiunea  
21.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 

contract.  

21.2. Este permisă prestatorului doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, dar numai 

după obţinerea acordului scris al achizitorului, sub sancţiunea rezilierii contractului.  

21.3. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte 

obligaţii asumate prin contract.  

 

22. Forţa majoră  
22.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  

22.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  

22.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.  

22.4. 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.  
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22.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 20 zile, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.  

 

23. Încetarea contractului  
23.1. Prezentul contract încetează:  

a) prin ajungerea la termen;  

b) prin executarea, de către ambele părţi, a tuturor obligaţiilor ce le revin conform contractului.  

23.2. Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fără a fi necesară punerea 

în întârziere şi fără îndeplinirea altor formaliţăţi prealabile, precum şi de a pretinde plata de daune-

interese potrivit art. 11.2. din prezentul contract, în oricare dintre următoarele situaţii:  

a) Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract sau şi le îndeplineşte 

în mod necorespunzător, inclusiv datorită uneia din situaţiile:  

a.1) Prestatorul intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator 

judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate or fac obiectul unui aranjament cu 

creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

a.2) Prestatorul este afectat de transformări de ordin organizaţional, prin care sunt modificate statul 

juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu excepţia cazurilor în care aceste modificări 

sunt acceptate printr-un act adiţional la prezentul contract.  

b) Prestatorul refuză sau neglijează să ducă la îndeplinire instrucţiunile emise de către achizitor 

sau solicitarea transmisă de aceasta de a remedia orice executare necorespunzătoare a obligaţiilor 

sale contractuale, prin care se afectează prestarea corespunzătoare şi în termenele prevăzute a 

serviciilor.  

23.3. Fiecare parte este de drept în întârziere la împlinirea termenului la care obligaţia sa era 

scadentă.  

23.4. Prestatorul nu are dreptul de a pretinde, în aceste situaţii, nicio altă sumă în afara celor 

datorate de achizitor pentru serviciile deja prestate şi acceptate de achizitor ca fiind în conformitate 

cu prevederile contractului.  

23.5. De asemenea, prezentul contract încetează de plin drept, fără intervenţia instanţei 

judecătoreşti şi fără îndeplinirea altor formalităţi prealabile în următoarele situaţii:  

a) dacă în termen de 5 zile de la data înregistrării contractului la achizitor, prestatorul nu constituie 

garanţia de bună execuţie;  

b) prestatorul cesionează drepturile sale din contractul de servicii, fără a avea acordul scris 

prealabil al achizitorului.  

 

24. Recuperarea debitelor  
24.1. În cazul în care achizitorul este îndreptăţit să perceapă penalităţi pentru întârziere şi/sau 

daune-interese, poate deduce sumele corespunzătoare acestora din orice plată datorată 

prestatorului în baza prezentului contract.  

24.2. Achizitorul este îndreptăţit să recupereze de la prestator orice prejudicii suferite din vina 

prestatorului, care sunt descoperite după încetarea contractului, în conformitate cu prevederile 

legislaţiei româneşti.  

24.3. Prestatorul este obligat să returneze orice sume plătite în exces faţă de valoarea contractului 

în termen de maxim 45 zile de la primirea unei notificări în acest sens din partea achizitorului. În 

cazul în care prestatorul nu se conformează acestei obligaţii, achizitorul are dreptul de a aplica 

penalităţi pentru întârziere, în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute la art. 12.1. 
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25. Despăgubiri  
25.1. Prestatorul se obligă să despăgubească, să protejeze şi să apere, pe cheltuiala proprie, 

achizitorul şi/sau personalul acestuia împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie sau daune, 

costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cauzate de orice act sau omisiune a prestatorului 

în executarea contractului.  

25.2. Prestatorul nu este răspunzător, în niciun fel, pentru reclamaţii şi acţiuni în justiţie sau daune 

cauzate de:  

a) decizia achizitorului de a nu urma recomandările prestatorului, de a anula orice act, decizie sau 

recomandare a prestatorului sau de a cere prestatorului să ducă la îndeplinire o decizie sau 

recomandare cu care prestatorul nu este de acord sau faţă de care îşi exprimă rezerve serioase şi 

comunică în scris acest lucru achizitorului;  

b) executarea inadecvată, de către achizitor sau personalul acestuia, a instrucţiunilor sau 

recomandărilor prestatorului.  

 

26. Soluţionarea litigiilor  
26.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 

cu îndeplinirea contractului.  

26.2. 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 

de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul achizitorului, potrivit dreptului comun.  

 

27. Limba care guvernează contractul  
Limba care guvernează contractul este limba română.  

 

28. Comunicări  
28.1. (1) Orice comunicare dintre 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.  

28.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.  

 

29. Denunţarea unilaterală a contractului  
Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 

executantului cu 7 zile inainte de momentul la care Achizitorul doreste sa inceteze contractul, fără 

nicio compensaţie, fără nicio formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară. 

În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde plata pentru partea de contract executata si dupa 

caz, pentru cheltuielile efectuate pana la data rezilierii in scopul indeplinirii contractului, cu 

conditia sa prezinte documente justificative in acest sens, aceste documente fiind verificate si 

confirmate in prealabil de achizitor  

 

30 Drepturi de proprietate intelectuală 
30.1. În relaţia dintre Părţi, Prestatorul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate 

intelectuală/industriala asupra Documentelor de proiectare elaborate/alte documente elaborate de 
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către acesta (sau în numele acestuia) până la aprobarea lor de către Achizitor, data la care devin 

proprietatea acestuia.  

30.2 De la data aprobarii si recepționării de către Achizitor, Prestatorul cesionează drepturile 

patrimoniale ale acestuia catre achizitor. Cesiunea va fi exclusiva va fi facuta conform legii.  

30.3. Se consideră că (prin semnarea Contractului) Prestatorul autorizeaza Achizitorul sa copieze, 

sa foloseasca şi sa transmita Documentele de proiectare elaborate/alte documente de către Prestator 

(sau în numele acestuia), inclusiv modificarile aduse acestora.  

30.4 Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract 

si nu va face referire la aceste servicii în cursul executarii altor servicii pentru terti si nu va divulga 

nicio informatie furnizata de beneficiar, fara acordul scris prealabil al acestuia.  

30.5 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 

intelectuala ori industriala, dobândite în executarea contractului de servicii vor fi proprietatea 

exclusiva a beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va 

considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor în care 

exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.  

30.6. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni 

în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, programe, 

mărci înregistrate etc.), în legătură cu prestarea serviciilor; şi b) daune-interese, costuri, taxe şi 

cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din 

respectarea documentaţiei emise de către Achizitor.  

 

31. Legea aplicabilă contractului  
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  

 

Părţile au înţeles să încheie astăzi, ___________________, la sediul beneficiarului din orasul 

Strehaia, jud. Mehedinti, prezentul contract în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte.  

 

 

 

Achizitor         Prestator :  
U.A.T. ORAȘ STREHAIA       

Primar  

Giura Ioan          

 

Secretar  

Stoichină Costel  

 

Director economic  

Mihuțescu Eufimie  

 

Inspector achiziții 

Buricea Liliana 



 

 

 

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI                                                  Formular 1 (Model orientativ) 

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

(denumirea)  

 

Garanţie de participare 

la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica 

…………………………………(se va completa cu denumirea obiectivului). 

 

Către:  

(se va completa adresa) 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului intitulat: „......................................”(se va 

completa cu denumirea obiectivului), cod CPV ........................... organizată de 

....................................... în calitate de autoritate contractantă noi, 

_____________________________________________________, având sediul înregistrat la  

                     (denumirea băncii/societăţii de asigurări)  

____________________________,  

(adresa băncii/societăţii de asigurări)  

 

ne obligam în mod irevocabil şi necondiţionat, fata de ……….. sa plătim suma de (în litere şi în 

cifre) __________________________, la prima sa cerere pe baza declarației cu privire la culpa 

persoanei garantate; 

 

În cererea sa autoritatea contractanta va preciza ca suma ceruta de ea şi datorata ei este din cauza 

existentei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:  

 

a) ofertantul __________________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  

(numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)  

 

b) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul ____________________________nu a constituit  

                                         (numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)  

garanţia de buna execuţie;  

 

c) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul _____________________________ a refuzat  

                                           (numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea 

asocierii)  

sa semneze contractul de achiziţie publica în perioada de valabilitate a ofertei;  

 

Prezenta garanţie este valabila pana la data de______ / ____ zile de la data emiterii  

 

În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garanţiei 

sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii/societăţii 

de asigurări, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta garanţie de participare îşi 

pierde valabilitatea.  

Legea aplicabila prezentei garanţii de participare este legea romana.  

Competente sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta garanţie de participare sunt 

instantele judecătoreşti romane.  

 

Parafata de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul ________ 

(semnătura autorizată) 



 

Formular nr. 2 (Model orientativ) 

 

Nr./dată înreg. bancă: ......../.......................... 

 

BANCA 

…………………………………..………………….. 

(denumirea/numele băncii) 

 

 

 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 

 

 

Către

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

(denumirea achizitorului) 

 

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

(adresa completă a achizitorului) 

 

 

Cu privire la contractul de achiziţie publică înregistrat cu nr. .......... din data de .............

.............şi  

(nr. şi data înreg. contractului de 

achiziţie publică) 

intitulat „....................................................................................”, încheiat între 

…………………………………..............................., 

      (denumirea contractului de achiziţie publică)   

 (denumirea/numele contractantului) 

în calitate de contractant, şi ………………………………….............................., în calitate de 

achizitor, ne obligăm 

(denumirea achizitorului) 

prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de 

……………………………… 

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

, reprezentând ......% din valoarea 

(suma în cifre şi în litere şi moneda) 

totală fără T.V.A. a acestui contract, orice sumă cerută de acesta printr-o cerere însoţită de o declaraţie 

cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în 

contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. 

 De asemenea, menţionăm faptul că plata se va efectua în termenul menţionat în cerere: 

 necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu 

privire la culpa persoanei garantate. 

 Prezenta garanţie este valabilă până la data de ........................... 

 În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a 

garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, 

se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde 

valabilitatea. 

 

Parafată de Banca .................................................................în ziua ...... luna ...... anul ............

. 

 (semnătura autorizată) 



 

Formular nr. 3 

Acord de asociere 

 

Nr.....................din.................................. 

 

1. PĂRȚILE ACORDULUI  

Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... 

nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului din 

......................................... sub nr...........................,cod de identificare fiscală...................................., 

cont ............................................deschis la............................................................... reprezentată de 

......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -

LIDER DE ASOCIERE 

şi  

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ 

Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului 

din ........................................ sub nr............................,cod de identificare 

fiscală...................................., cont .............................................deschis la............................................ 

reprezentată de .................................................................având funcţia de.......................................... . 

în calitate de ASOCIAT 

 

2, OBIECTUL ACORDULUI 

 2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 

................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului 

cadru ...........................................................(obiectul contractului / acordului-cadru) 

 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 

câştigătoare.  

                  

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

… ___________________________________ 

 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie 

publică este: 

 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

 

2.4 Repartizarea beneficiilor 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. DURATA ACORDULUI 



 

3.1  

Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de 

atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul 

desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie) 

- 4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII 

 

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. RĂSPUNDERE 

5.1 Părţile vor răspunde solidar şi individual în fața Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile 

şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul. 

4. ALTE CLAUZE 

 6.1 Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, 

acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere. 

6.2 Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa 

greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea 

consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului. 

6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a lucrărilor, 

cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi 

Beneficiar. 

5. SEDIUL ASOCIERII 

7.1 Sediul asocierii va fi in ……………………………………………(adresa completa, nr. de tel, nr. 

de fax). 

8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

8.1 Asocierea încetează prin : 

a) hotărârea comună a membrilor asociați ; 

b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere; 

c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor 

asumate de părți; 

d) alte cazuri prevăzute de lege ; 

 



 

9. COMUNICĂRi 

9.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 

adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 

9.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

10. Litigii 

10.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 

soluţionate de către instanţa de judecată competentă 

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare originale, 

câte unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritatea contractantă. 

 

LIDER ASOCIAT   

semnătura 

 

ASOCIAT 1 

semnătura   

 

 

NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze



Formular nr. 4 
                                     
 
Terţ susţinător tehnic si/sau profesional 
.......................... 

(denumirea) 
Angajament ferm 

privind susţinerea tehnică şi/sau profesională a ofertantului 
.............................................................. 

 

Către, ................................................................................ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea 

contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător), având sediul 

înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi 

irevocabil, următoarele : 

 

 Să punem la dispoziţia _______________________(denumirea ofertantului/grupului de operatori 

economici) resursele tehnice/profesionale (după caz) pentru îndeplinirea contractului de achiziție, 

prezentate în anexa la prezentul angajament. 

 Să răspundem faţă de autoritatea contractantă  în legătură cu susținerea experienței similare care rezultă 

din documentul anexat prezentului Angajament, asigurând mobilizarea resurselor tehnice/profesionale 

prin punerea acestora la dispoziția ofertantului, descrisă concret în documentele anexate la prezentul 

angajament (prin precizarea modului în care vom interveni, pentru a duce la îndeplinire respectivele 

activități pentru care acordăm susținerea) 

 

Acordarea susţinerii tehnice și/sau profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu 

excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi 

irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât 

şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la 

neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor 

asumate de noi prin prezentul angajament. 

  

Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, ne 

angajăm să răspundem în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. 

Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de 

către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. 

 

Declarăm 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. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182, 

alin. (4)-(5) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii 

contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din 

susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea 

ofertantului). 



 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să 

răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor 

prevăzute în angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător) declarăm pe propria răspundere, 

sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în anexe privind resursele 

care urmează a fi efectiv puse la dispoziţia ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziţie 

publică............................(denumirea contractului) sunt reale. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 

din prezenta declaraţie. 

 

 

 

 

 

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

Terţ susţinător, 

…………………………. 

(semnătura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexa nr.1  

 

1. Lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 

 

Obiect contract 

 

Cod 

CPV 

 

Denumirea/nume 

beneficiar 

/client 

Adresa 

 

Calitatea 

executan

tului*)  

 

Preţ 

contract 

sau 

valoarea 

lucrărilor 

executate 

(în cazul 

unui 

contract  

aflat în 

derulare)  

 

Procent 

executat în 

perioada de 

referință  

(%) 

 

Perioadă 

derulare 

contract**) 

1        

2        

...        

 

2. Lista resurselor tehnice / profesionale care urmează a fi puse la dispoziție pentru 

îndeplinirea contractului de achiziţie publică 

 

Nr.crt. Denumire  Descriere  ........... 

    

    

 

3. Descrierea modalității concrete de mobilizare a resurselor tehnice/profesionale ce urmează 

să fie puse la dispoziția ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, 

sau modul concret în care va interveni terțul în situația în care contractantul întâmpină 

dificultăți în implementarea contractului 

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

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

 

Terţ susţinător, 

…………………………. 

(semnătura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*) 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 va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor. 



 

Formular nr. 5 

 

 

 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr.………./………… 

 

 

 

Art.1 Părţile acordului :  

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor  

(denumire operator economic, sediu, telefon)  

şi  

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant  

(denumire operator economic, sediu, telefon)  

Art. 2. Obiectul acordului:  

Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică 

organizată de _______________________________________________să desfăşoare următoarele 

activitaţi ce se vor 

subcontracta______________________________________________________________.  

Art.3. Valoarea estimată a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul _____________________ 

este de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a lucrarilor ofertate.  

Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor) este de ________ luni.  

Art. 5. Alte dispoziţii:  

Încetarea acordului de subcontractare  

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:  

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;  

b) alte cauze prevăzute de lege.  

Art. 6. Comunicări  

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 

adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1  

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care 

contractantul le are faţă de investitor conform 

contractului_______________________________(denumire contract)  

Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile 

se vor soluţiona pe cale legală.  

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.  



 

____________________ _________________________  

(contractant) (subcontractant)  

Note:  

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale 

obiectului contractului/contractelor.  

În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi 

condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.  

 



 

Formular nr. 6 

Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 

OFERTĂ 

 

 

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

     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

1. După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din Caietul de Sarcini, 

subsemnatul/subsemnații, reprezentanti ai Ofertantului .......................................... [denumirea/numele 

ofertantului] ne angajăm să semnăm contractul__________________________ [introduceți denumirea 

contractului] să demarăm, să executăm și să finalizăm lucrările specificate în acesta, în conformitate cu 

cerințele din documentația de atribuire și cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate 

mai jos, dupa cum reies din propunerea noastră financiară.  

Prin propunerea noastră financiară, pentru lucrările descrise în documentația tehnică oferim un preț 

total de ______________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din propunerea financiară], 

fără TVA, plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de _________________ 

[introduceți suma în cifre și litere și moneda].  

2. Subsemnatul/subsemnații declarăm că:  

a. Am examinat conținutul documentaţiei de atribuire, precum și toate răspunsurile la solicitările de 

clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau 

restricție;  

b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ____________ 

[introduceți numărul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de 

________[ziua/luna/anul] și oferta va ramâne obligatorie pentru noi şi că poate fi acceptată în orice 

moment înainte de expirarea perioadei menţionate.  

c. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri de 

atribuire, ca și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile 

incluse în invitația/anunțul de participare și documentația de atribuire. Invitația/Anunțul de participare 

și documentația de atribuire au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta 

noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea.  

d. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu vom 

întreprinde nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența.  

3. Dacă oferta noastră este acceptată și vom semna contractul de achiziție publică, ne angajăm să 

constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în 

procent de ..........% din valoarea contractului, astfel: 

 prin instrument de  garantare  emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări 

 prin reţineri succesive din facturi  

            (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, 

vor constitui un contract angajant între noi. 



 

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

primită. 

 

Data:.......................................... 

 

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  

 

L.S. 

 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

  Operator economic 

__________________ 

  (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

PROPUNEREA TEHNICĂ 

 

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA LUCRĂRII 

 

Ofertantul va prezenta modul de realizare a lucrărilor prin furnizarea informațiilor referitoare la  

abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execuție)  pentru realizarea lucrărilor. 

 

Planul propus trebuie să demonstreze înțelegerea prevederilor documentației tehnice și a caietului de 

sarcini și abilitatea de a transpune progresul activităților într-un plan de lucru fezbil; 

Ofertantul va prezenta: 

- Listele cu cantitățile de lucrări, fișele tehnice și formularele completate conform caietului de sarcini, 

inclusiv pentru organizarea de șantier.  

- Extrasele de resurse materiale, manoperă, utilaj și transport; 

- Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate.  

 

 

Planul propus să utilizeze un nivel al detaliului care să arate activitățile cu legături bine definite cu fiecare 

fază, pachet de lucru și activități în pachetul de lucru; 

Ofertantul va indica clar în planul de lucru – drumul critic.  

 

Ofertant /lider asociere, 

(semnătură autorizată) 

 

 

 

  

OPERATOR ECONOMIC                                          Formular nr. 7 
(denumire / numele)   



 

 

 

 

PROPUNEREA TEHNICĂ 

 

RESURSE 

 

Ofertantul va prezenta informații minime referitoare la organizarea de proiect pe care o propune. 

Ofertantul va prezenta o organigramă cuprinzătoare care să identifice în mod clar tot personalul și 

echipamentele pe care acesta intenționează să le utilizeze la realizarea lucrărilor. Organigrama va include 

și o descriere a rolurilor și responsabilităților personalului și liniile de comunicare dintre membrii 

echipei. 

Modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului 

de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, 

în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente. 

 

Note: 

În cazul în care ofertantul este o asociere, va fi prezentată abordarea pentru organizarea activității în 

cadrul asocierii care să demonstreze responsabilitățile obligatorii ale persoanelor și organizațiilor în 

cadrul asocierii, astfel cum acestea sunt solicitate în caietul de sarcini. 

În cazul în care ofertantul utilizează subcontractanți, se va depune și abordarea pentru organizarea 

managementului subcontractanților, ținând cont de cerințele minime solicitate în caietul de sarcini. 

 

Ofertant /lider asociere, 

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

  

OPERATOR ECONOMIC  Formular nr. 8 
(denumire / numele)   



 

Formularul nr. 9 

 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE DE 

MEDIU, SOCIAL ȘI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE 

ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI 

 

 Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume, reprezentant 

legal / împuternicit al ............................................................................................... (denumirea / 

numele și sediu / adresa candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la procedura 

.................................................... cod CPV ............................., organizată de autoritatea 

contractantă ...................................(numele autorității) declar pe propria răspundere, că la 

elaborarea ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la  obligaţiile relevante din 

domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă pentru activităţile ce se vor desfăşura pe 

parcursul îndeplinirii contractului de lucrări, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind 

protecția mediului și ale celorlaltor reglementări aplicabile. 

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

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ  

 

 

1 Valoarea maximă a lucrărilor executate de 

subcontractant (% din preţul total ofertat si valoare) 

 

2 Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub 

forma........................ 

în cuantum de: 

 

3 Perioada de garanţie de tehnica 

(luni calendaristice) 

 

4 Perioada de mobilizare  

(numărul de zile calendaristice de la data primirii 

ordinului de începere a lucrărilor până la data 

începerii execuţiei) 

 

5 Termenul pentru emiterea ordinului de începere a 

lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data 

semnării contractului) 

 

6 Perioada medie de remediere a defectelor (zile 

calendaristice) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

  



 

Operator economic                FORMULARUL 10 

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

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) 

în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals 

în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat 

prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

   a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 

penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului 

în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru 

prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 

78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea 

terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 

banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, 

cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările 

şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul 

operator economic a fost condamnat; 

   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 

respectivul operator economic a fost condamnat; 

   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor 

Europene din 27 noiembrie 1995. 

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 dispun. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 

doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator  

 

 

 

 



 

  OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________       FORMULARUL 11 

           (denumirea/numel 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 

 

                  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. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor 

de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 

consolidat. 

 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) 

 

 

 

 

 



 

 

Operator economic                         FORMULARUL 12 

    …....................... 

      (denumirea/numele)  

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 

..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 

candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la 

procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de ………………………… de către 

…………………………………………………, declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:  

a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 

b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității; (a 

se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea; 

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în 

legătură cu procedura în cauză; 

e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii nu a condus 

la o distorsionare a concurenței; 

g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract de 

achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, nu 

au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte 

sancțiuni comparabile; 

h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității 

contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și 

selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint documentele justificative solicitate; 

i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin informații 

confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra 

deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic pe care-l reprezint.  

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 dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator 

 

 

 

 

 



 

 

 

Operator economic                         FORMULARUL 13 

    …....................... 

      (denumirea/numele)  

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 

 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 

..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 

candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la 

procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de ………………………… de către 

…………………………………………………, declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din 

procedura si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare 

de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum 

ar fi următoarele:  

   a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin 

părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau 

subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau 

de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;  

   b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care 

este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori 

subcontractanţi propuşi;  

   c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre 

care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori 

indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi 

afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;  

   d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător 

are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are 

acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 

care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al 

furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;  

   e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 

executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se 

află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de 

servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.  

Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea şi 

finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016. 
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Data completării:  

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
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