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CONTRACT  DE SERVICII 

nr.______ data __________ 2022 
 

Preambul 
În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de servicii, între 

 
Autoritate contractantă – ORAŞUL ROVINARI, Strada Florilor, nr.2, telefon/fax : 0253371011/004, cont 
deschis la Trezoreria Rovinari si C.F 5057520, reprezentată prin Filip Robert Dorin avand funcţia de Primar, în 
calitate de achizitor, pe de o parte 

şi  
__________________________________________ 
2. Definiţii  
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele 
la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform 
contractului; 
f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, 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: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau 
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunciativă. 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; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod 
diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de catering proiect ‘’Bunicii Comunitatii’’ – Subactivitatea A2.2 
‘’Socializare’’, cod CPV 55520000-1 în perioada convenita in prezentul contract si in conformitate cu prevederile 
Caietului de Sarcini ce face parte integranta din acesta. 
4.2. Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 
 
5. Preţul contractului 
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor este de ___________ 
lei fara T.V.A. 
 
6. Durata contractului 
6.1. Durata prezentului contract este de 18 luni din momentul semnarii sale de catre ambele parti. 
 
7. Documentele contractului 
7.1. Documentele contractului sunt: 

  

JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL ROVINARI 
 

Str. Florilor, Nr.2 
Tel.: 0253/371011, fax: 0253/371004 
Web.: www.primariarovinari.ro 
E-mail: office@primariarovinari.ro  
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a) caiet de sarcini; 
b) oferta tehnica; 

 c) oferta financiara; 
 d) contract de finantare nr. 5279/13.03.2020. 
  
8.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în conformitate cu 
obligaţiile asumate, la standardele şi performanţele conform prevederilor Caietului de Sarcini. 
8.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în termenul stipulat la art.6, alin 6.1. 
8.3. Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 

i. reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru 
sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi 

ii. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

8.4. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile ce fac obiectul prezentului contract, urmand a livra mancarea 
pregatita, stabilita in meniu, in caserole de unica folosinta in locatia strada Prieteniei, bloc A1, Rovinari, judetul 
Gorj. Locatia de livrare poate fi schimbata de catre achizitor in conditiile impuse de lege, urmand a se incheia cu 
prestatorul un act aditional in acest sens. 
 
9.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 15, serviciile prestate în termenul convenit. 
9.2. Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termen de 60 de zile de la emiterea facturii de 
către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 
 
10.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1. 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 penalitaţi, o sumă echivalentă cu 
o cotă procentuală in cuantum de 0,05% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere. 
10.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05% 
din plata neefectuată, calculata pentru fiecare zi de intarziere. 
10.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi 
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-
interese. 
10.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu 
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator.  În acest caz, prestatorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data 
denunţării unilaterale a contractului. 

 
Clauze specifice 

 
11. Garanţia de bună execuţie a contractului 
11.1 – Prestatorul are obligatia sa constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din 
valoarea fără T.V.A a contractului, care se va prezenta în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea 
contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la 
data semnării contractului de achiziţie publică. 
11.2 - Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis 
în condiţiile legii, astfel: 
a) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit din Romania sau din alt stat; 
b) asigurare de garantii emisa:  
- fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat 
membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, după caz; 
- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea 
de Supraveghere Financiară. 
11.3 –Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la receptia serviciilor 
prestate in baza prezentului contract. 
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12. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
12.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite, conform angajamentului asumat şi în conformitate cu prevederile Caietului de 
Sarcini. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru 
contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod 
rezonabil din contract.   
12.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu oferta prezentată. 
 
13. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
13.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le 
considera necesare îndeplinirii contractului. 
 
14. Garanţii 
14.1.  Prestatorul garantează serviciile prestate pe toată durata obiectului contractului în cauză.  
 
15. Recepţie şi verificări  
15.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnica si financiară si Caietul de Sarcini. 
15.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia 
de a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 
 
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
16.1.   (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la semnarea 
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 adauga la preţul contractului. 

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

(2) În cazul în care:  
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 
b) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea contractului de 

către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei 
faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  
 
17. Ajustarea preţului contractului 
17.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea 
financiară, anexă la contract. 
17.2 - Preţul contractului este ferm pe intreaga derulare a contractului. 
 
18. Amendamente  
18.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, in conformitate cu prevederile impuse de legislatia in domeniul achizitiilor publice, încheind în 
acest sens un act adiţional. 
 
19. Subcontractanţi 
19.1 - 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.  
19.2 - Prestatorul are obligaţia de a prezenta achizitorului contractele încheiate cu subcontractanţii inainte de 
semnarea contractului de achizitie publica. 
19.3 – Pentru numirea unui subcontractant propus dupa semnarea contractului de achizitie publica (inclusiv 
pentru inlocuirea oricarui subcontractant), prestatorul va solicita acordul achizitorului  de a incheia un 
subcontract. Solicitarea va indica partea contractului ca va fi subcontractata, valoarea subcontractului, 
identitatea subcontractantului si a reprezentantului sau legal, certificate si alte documente necesare pentru 
verificarea inexistentei unor situatii de excludere in conformitate cu prevederile aferente atribuirii contractului 
si a resurselor/capabilitatilr corespunzatoare partii sale de implicare propusa in contract, precum si o declaratie 
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pe propria raspundere a subcontractantului propus prin care isi asuma respectarea prevederilor contractului si 
a ofertei tehnice aferente partii sale de implicare in contract. In cazul inlocuirii oricarui subcontractant, 
solicitarea prestatorului va contine justificari rezonabile privind inlocuirea.  
19.4. - Prestatorul este deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care este îndeplinit contractul, atat de 
catre el cat si de catre subcontractantii propusi. 
19.5. - Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului 
se realizează cu acordul autorității contractante. 
19.6. – Cesiunea de creanta este permisa in conditii legale, in favoarea subcontractantilor pentru partea/partile 
din contract care sunt indeplinite de catre acestia. 
19.7. – Prestatorul in vederea determinării valorii creanței, are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea 
subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de 
către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire 
la aceste aspecte. 
 
20. Rezilierea contractului/Denuntarea unilaterala 
20.1 (1)  Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre părți, in mod culpabil si 
repetat, dă dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără nicio altă formalitate şi fără nicio 
altă procedură judiciară sau extrajudiciară.  Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării 
clauzelor prezentului contract. 
2) Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și 
transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă, precum și la durata 
ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată 
să le execute în termen de maxim 7 zile de la data primirii notificării. Dacă înainte de expirarea termenului 
acordat, prestatorul remediază situațiile invocate de achizitor ca temei al rezilierii, notificarea încetează să aibă 
efect. 
(3) In perioada de remediere acordată de achizitor, prestatorul este considerat, de drept, în întârziere, acesta 
fiind obligat la plata de penalități , in cuantumul celor mentionate la art.13. 
(4) - Toate drepturile și obligatiile părților născute până la data incetării contractului nu vor fi afectate de 
rezilierea acestuia.  Prestatorull are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din 
contract indeplinită în mod corespunzator până la data încetării de plin drept a acestuia.  
20.2 - (1) Partea care invocă rezilierea va notifica, prin persoanele responsabile de derularea si urmarirea 
contractului,  in scris, acest lucru celeilalte părți, precizând totodată motivele deciziei sale. 
(2) Imediat după primirea notificării de reziliere a contractului, prestatorul va lua toate masurile necesare 
pentru a opri executarea obligaţiilor sale de o manieră promptă şi organizată, în aşa fel încât costurile să fie 
minime.  
(3) Achizitorul va avea, până la data întreruperii si incetarii contractului, aceleasi obligatii prevazute in contract, 
inclusiv plata serviciilor prestate si receptionate pana in acel moment. 
20.3 – Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in cel mult 30 zile de la aparitia unor 
circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc: 
a) – la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara 
interesului public. 
b) – la imposibilitatea derularii prezentului contract, motivat de aparitia unor probleme tehnice sau a unor 
situații economice sau legale care determina imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale. 
20.4 – Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract printr-o notificare scrisa adresată 
prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta renuntare sa nu 
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz prestatorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data rezilierii 
unilaterale a contractului. 
20.5 – Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa, adresata 
prestatorului, fara nici o compensatie, in conditiile in care achizitorul, din lipsa resurselor financiare, nu mai 
poate asigura realizarea obiectului contractului. In acest caz, contractul se considera incheiat, iar prestatorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data 
denuntarii unilaterale a contractului. 
20.6  Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul in urmatoarele situații: 
- a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.164 -167; 
- b) prestatorul a savârșit o incalcare gravă a obligațiilor care rezulta din legislatia europeană relevantă și care a 
fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.  
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20.7 - Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita 
pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 
20.8 - In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, prestatorul datoreaza 
achizitorului daune interese in cuantum egal cu valoarea garantiei de buna executie, pe care achizitorul o retine. 
In situatia in care valoarea prejudiciului suferit de achizitor este mai mare decat cuantumul garantiei de buna 
executie, achizitorul solicita, iar prestatorul este obligat sa plateasca diferenta in termen de 30 de zile de la 
primirea notificarii achizitorului. In orice situatie, achizitorul, pastreaza dreptul recuperarii prejudiciului 
produs de prestator, in fata instantelor judecatoresti competente. 
 
21. Forţa majoră 
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3 - 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. 
21.4 - 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. 
21.5 - 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 parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi 
să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
22. Protectia datelor personale 
22.1. Partile trebuie sa respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile in vigoare, privind protectia datelor 
cu caracter personal. 
22.2 Partile sunt constiente de faptul ca normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplica oricarui 
operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeana si oricarei persoane care prelucreaza date cu 
caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau care le furnizeaza servicii. Prin 
urmare, partile confirma respectarea deplina a urmatoarelor prevederi, inclusiv dar fara ase limita la: 

a) capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea sau transferul 
informatiilor personale 

b) informarea in caz de bresa de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval maxim de 72 ore si 
in cazul prestatorului nu mai tarziu de 24 ore de la momentul in care o astfel de incalcare a securitatii datelor a 
ajuns in atentia acestuia 

c) indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii cu Regulamentul 
679/2016 
22.3. Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita prezentului contract, acesta fiind baza legala a 
prelucarii. Orice prelucrare suplimentara sau in alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, 
incheiat intre parti. De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucare prin contract este limitata la 
perioada corespondenta realizarii obiectului principal al contractului. 
22.4. Datele cu caracter personal schimbate intre parti nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terte parti 
neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, partile vor lua toate masurile 
tehnice si in special organizatorice necesare, in ceea ce priveste obligatiile asumate prin aceasta clauza: 

 vor impiedica persoanele neautorizate sa obtina acces la sistemele de prelucare a datelor cu care sunt 
prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal; 

 vor preveni utlizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor; 
 se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces 

numai la datele la care au drept de acces si ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau 
eliminate fara autorizatie in cursul prelucrarii sau tulizarii si dupa stocare; 

 se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara 
autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ca este posibil sa verifice si sa stabileasca catre 
care organisme se doreste sa se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a 
datelor; 

 se vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse, modificate sau eliminate 
datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucare a datelor; 

 se vor asigura ca, in cazul unei actiuni de prelucare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate 
strict in conformitate cu prezentul contract incheiat intre parti ; 
se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentala se vor asigura 
ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat. 
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23. Soluţionarea litigiilor 
23.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face 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 legatură cu îndeplinirea contractului. 
23.2 - Dacă, după 15 de 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 
judecatoreşti din România.  
 
24. Limba care guvernează contractul 
24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
25. Comunicări 
25.1 - (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. 
25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării. 
 
26. Legea aplicabilă contractului 
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Prezentul contract a fost incheiat in patru exemplare, fiecare cu putere de original.       
 
             Achizitor,                    
             ORAŞUL ROVINARI                   
             Primar,                                                           
             Filip Robert Dorin               
 
                     



OFERTANT  
______________________ 

(denumirea/numele) 
FORMULAR DE OFERTA 

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

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
    Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si  
              (denumirea/numele ofertantului) 
cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa prestam _________________ 
                                                                                                              (denumirea lucrarii) 
pentru suma de ________________________ lei, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în 

               (suma în litere si în cifre)                 
valoare de ______________________ lei. 
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem prestarea 
serviciilor cat mai curand posibil dupa semnarea contractului si sa prestam serviciile în 
conformitate cu cerintele impuse prin Caietul de sarcini în _________________________ luni 
calendaristice.                   
                                (perioada în litere si în cifre) 
 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de  
___________________________ zile, respectiv pana la data de ____________________ 
    (durata în litere si în cifre)                                                                  (ziua/luna/anul) 
si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei 
de valabilitate. 

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

 5. Alaturi de oferta de baza: 
    |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de 

oferta separat, marcat în mod clar "alternativa"; 
    |_|  nu depunem oferta alternativa. 
          (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

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

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

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
              (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 

   (denumirea/numele ofertantului)  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

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

  
Ca urmare a anunţului de participare aparut pe site-ul institutiei, nr ...... din 

................................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii proprii pentru atribuirea 
contractului ...................................................................... ................................................... 
(denumirea contractului de achiziţie publică), noi 
............................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) vă 
transmitem alăturat următoarele: 

Documentul ............................................... (tipul, seria/numărul, emitentul) privind 
garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin 
documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; 
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
 
 
Data completării ................................ 
Cu stimă, 
 
 

 
Operator economic, 

................................................ 
(semnătura autorizată) 

 

OPERATOR ECONOMIC 
............................. 

(denumirea/numele) 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
nr. .........../ ............ 



 
Operator economic                FORMULARUL 1 
    .......................... 
 (denumirea/numele) 

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 2 
           (denumirea/numele 

 
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 3 
    …....................... 
      (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 insolvent ̦ei sau în lichidare, i ̂n supraveghere judiciara ̆ sau în 
încetarea activita ̆ții; (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 lega ̆tura ̆ cu procedura în cauza ̆; 
e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în lega ̆tura ̆ cu procedura 
în cauza ̆; 
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea 
procedurii nu a condus la o distorsionare a concurent ̦ei; 
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligat ̦iile principale ce-mi reveneau în 
cadrul unui contract de achizit ̦ii publice, al unui contract de achizit ̦ii sectoriale sau al unui 
contract de concesiune încheiate anterior, nu au existat i ̂ncălcări care au dus la încetarea 
anticipata ̆ a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanct ̦iuni comparabile; 
h) nu m-am făcut vinovat de declarat ̦ii false în cont ̦inutul informațiilor transmise la 
solicitarea autorita ̆ții contractante în scopul verifica ̆rii absent ̦ei motivelor de excludere sau 
al îndeplinirii criteriilor de calificare s ̦i selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt 
în măsura ̆ să prezint documentele justificative solicitate; 
i) nu am încercat sa ̆ influent ̦ez în mod nelegal procesul decizional al autorității 
contractante, să obțin informații confidențiale, nu am furnizat din neglijent ̦ă informații 
eronate care pot avea o influent ̦ă semnificativă asupra deciziilor autorita ̆ții 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  



FORMULARUL 4 
 
 
 
OPERATOR  ECONOMIC/ ASOCIAT/ SUBCONTRACTANT 
(denumirea si numele) 
 

 
Declaratie privind neincadrarea  in prevederile art.59 din Legea or.98/2016 

 
 
Subsemnatul(a)  ..............................  .. .......  ... , reprezentant  
al………………………………………….. 
(denumirea operatorului economic/asociat/subcontractant) participant in calitate de 
ofertant la  procedura  proprie de  achizitiepublica ,...  ………....  ……....   avand  ca  
obiect:…………………….., 
cod  CPV:.........................................., criteriu  de atribuire .,.........  ....... . ..", organizata  
de,…………….. 
declar pe proprie raspundere, cunoscand sanctiunile pentru falsul in declaratii cu  privire 
la 
conflictul de interese, conform articolului 59 din Legea nr. 98/2016 respectiv: 
DA o  NUo 
> Am  membrii  in  personalul  autoritatii  contractante  sau ai  unui  furnizor  de  servicii  
de achizitie care actioneaza in numele autoritatii contractante, care sunt implicati in 
desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia, au in mod 
direct sau indirect un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea 
fi perceput ca element care compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul 
procedurii de atribuire. 
 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si  
inteleg  ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in scopul verificarii si 
confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispun. 
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai  sus, imi asum 
raspunderea exclusiva. 
 
 
Data 
 
 

(nume, prenume) (Functie) 
(Semnatura autorizata si stampila) 

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



Formularul 5 
 
 
OPERATORUL ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTARI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit 
al...........................................................................................,  
                                 (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însotesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
...........................................................................  
                                                                                                                  (denumirea şi adresa autorităţii contractante)  cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 
…………………………………………………………. 
                                                                                            (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 

Operator economic, 
………… ………………. 
(semnatura autorizată ) 

          



 

 
 

 
Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului 
/clientului 

Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*) 

 
Preţul total 

al 
contractului  

 
Procent 
prestat  

% 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului 
**) 

0 1 2 3 4 5 6 7 
 

1 
 

       

 
2 
 

       

 
..... 

 

       

 
 
 

       

 
Operator economic, 

...................... 
(semnatura autorizată) 

 
________ 
 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: 
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, 
subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a serviciilor. 
 












