


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
 

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficială: ORAŞUL ROVINARI 
Adresă: oraş Rovinari, str. Florilor, nr.2 
Localitate: ROVINARI Cod poştal: 215400 Ţara: ROMÂNIA 
Punct(e) de contact: În atenţia dl. Negreanu 
Gheorghe 

Telefon: 0253371011, interior 201 

E-mail: apfe@primariarovinari.ro  Fax: 0253371004 
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.primariarovinari.ro 
Adresa sediului principal al autorităţii contractante: Rovinari, str. Florilor, nr.2, cod 215400, Judeţul GORJ 
Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.primariarovinari.ro 

 
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE 
PRINCIPALE) 

■ Autoritate regională sau locală ■ Servicii publice generale 
 
SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă 
Asistenta tehnica Modificare traseu conducta apa oras Rovinari 
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor 
a) Lucrări                                           □ B) Produse                                    □ c) Servicii                          ■ 
Executare                                        □ 
Proiectare şi executare                       □ 
Executarea, prin orice mijloace,       □ 
a unei lucrări, conform cerinţelor 
specificate de autoritatea contractantă 

Cumpărare                                     □ 
Leasing                                            □ 
Închiriere                                          □ 
Închiriere cu opţiune de                □ 
cumpărare 
O combinaţie între acestea            □ 

Categoria serviciilor:             
nr. □□ 

Locul principal de executare 
Oraşul Rovinari 
 
Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 
........................ 
 
Cod NUTS  □□□□□□ 

Locul principal de prestare 
Orasul Rovinari 
Cod NUTS RO412 

II.1.3) Procedura implică  un contract de achiziţii publice  
II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor 
Prestarea serviciilor de asistenta tehnica pentru obiectivul  Modificare traseu conducta apa oras Rovinari. 
Estimarea valorii totale a serviciilor: 1.217,36 lei fara T.V.A., reprezentand un procent maxim de 1,5% 
(Hotararea nr.363/2010) din valoarea totala a investitiei, respectiv  81.157,19 lei fara T.V.A.  
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 
Obiect principal 71.35.62.00-0 
Obiect(e) suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□, □□.□□.□□.□□-□, □□.□□.□□.□□-□, □□.□□.□□.□□-□ 

 
II.2) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata prestarii serviciilor se intinde pe toata perioada de executie a obiectivului Modificare traseu conducta 
apa oras Rovinari. 

 
 

Aprobat, 
Ordonator Principal de Credite, 

Primar, 
Filip Robert Dorin 

 

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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II.3) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 
II.3.1. Ajustarea preţului contractului                                                                                                    da □      NU ■ 

 
SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante 
Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte surse) 
BUGET LOCAL 
III.1.2) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (după caz) 
Asociere conform prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice 
III.1.3) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)                                da □     NU ■ 
Dacă da, descrierea acestor condiţii ____________________________________________________________________ 
III.1.4. Legislaţia aplicabilă 
 Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 
 Hotararea nr.395/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.98/2016. 
 Hotararea nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din 

fonduri publice. 
 Ordin MDRT nr.1496/2011 privind procedura de organizare a dirigintilor de santier 

 
III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul 
comerţului sau al profesiei 
III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: 
Nivel(uri) specific(e) minim(e) 
necesar(e) (după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 
menţionate: 

Declaraţii privind neincadrarea 
in prevederile art.164 din Legea 
nr.98/2016  

Cerinţă obligatorie: 
 prezentare formular A 

Declaraţie privind neîncadrarea 
în prevederile art. 167, alin.1 din 
Legea nr.98/2016 

Cerinţă obligatorie: completare formular B 

Declaratie referitoare la 
neancadrarea in situatiile 
prevazute la art.165 

Cerinţă obligatorie: completare formular C 

Declaraţie privind conflictul de 
interese 

Cerinţă obligatorie: prezentare formular D 
Persoanele cu funcţie de decizie în cadrul autorităţii contractante sunt cele 
menționate pe site-ul Primăriei orașului Rovinari www.primariarovinari.ro 

Certificate constatatoare privind 
îndeplinirea obligaţiilor exigibile 
de plata 

Cerinţă obligatorie:  
■ prezentare certificat de sarcini fiscale emis de către organele competente ale 
Ministerului Finanţelor Publice, privind plata obligaţiilor bugetare către 
bugetul general; 
■ prezentare certificat de sarcini fiscale emis de către organele competente ale 
Administraţiei Publice Locale privind plata obligaţiilor bugetare către 
bugetul administraţiei publice. 
Se vor prezenta în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea „conform 
cu originalul” 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 
Nivel(uri) specific(e) minim(e) 
necesar(e) (după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 
menţionate: 

Persoane juridice/fizice române 
            

Cerinţă obligatorie: 
▪ certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să 
rezulte ca activităţile derulate de operatorul economic – conform codurilor 
CAEN includ activităţile ce fac obiectului contractului supus achiziţiei - se va 
prezenta în  original, copie legalizată sau copie certificată “conform cu originalul”. 
Informaţiile cuprinse în acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de 
depunere a ofertelor 

Autorizatii/avize Cerinta obligatorie: 
▪ autorizatie de functionare emisa in conditiile impuse de Ordinul MDRT 
nr.1496/2011 privind procedura de organizare a dirigintilor de santier, 
valabila la data depunerii ofertelor. 
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III.2.2) Capacitatea economică şi financiară 
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): Informaţii şi formalităţi necesare 

pentru evaluarea respectării 
cerinţelor menţionate: 

Cifra de afaceri globală pe ultimii trei ani (2013, 2014 şi 2015) trebuie să fie 
minim 2.400 lei. Se va prezenta formularul E. 

- 

 
III.2.3.a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): Informaţii şi formalităţi necesare 

pentru evaluarea respectării 
cerinţelor menţionate: 

Ofertantul va prezenta formularul F, privind principalele prestari în ultimii 3 
ani. 

- 
 

Informaţii privind subcontractanţii 
Se solicită după caz, completarea formularului G cu subcontractanţii şi 
specializarea acestora. 
În cazul în care părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se 
îndeplinească de unul sau  mai  mulţi  subcontractanţi,  contractantul are 
obligaţia de a prezenta la  încheierea contractului de achiziţie publică 
respectiv contractelor încheiate între acesta şi subcontractanţii nominalizaţi  
în  ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se 
vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. 
Pe  parcursul  derulării  contractului,  contractantul  nu  are  dreptul  de  a  
înlocui  subcontractanţii nominalizaţi  în  ofertă  fără  acceptul  autorităţii  
contractante,  iar  eventuala  înlocuire  a  acestora  nu trebuie să conducă la 
modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale 

- 

 
SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ 
 
IV.1) TIPUL PROCEDURII 

IV.1.1) Tipul procedurii 
IV.1.1.a) Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire                           Offline  ■     Online  □ 
IV.1.1.b) Tipul procedurii: ACHIZITIE DIRECTĂ 

 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 

IV.2.1) Criterii de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT 
 
IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare: Română 
IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta  
durata în luni: □□□ sau în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

 
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Condiţie minimă obligatorie: 
 ▪ prezentarea anexei la formularul de ofertă cu respectarea cerinţelor impuse prin Caietul de sarcini;  
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Oferta financiară va fi însoţită de: 
 ▪ formularul de oferta 10C (în LEI); 
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 
1. Adresa la care se depune oferta: Registratura - Primăria oraşului Rovinari, str.Florilor, nr.2, GORJ 
2. Data limita de depunere a ofertei 14.07.2016, ora 14:00. 
3. Oferta va fi depusă în plic închis și va însoţită de scrisoare de înaintare (Formularul 2). 
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SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
VI.1) ALTE INFORMATII (după caz) 
Modalitate departajare oferte: În cazul în care, vor exista doi sau mai mulţi operatori economici pe primul loc, 
în vederea departajării acestora şi stabilirii ofertantului câştigător, autoritatea contractantă va solicita acestora o 
nouă ofertă financiară în plic închis. Pe baza noilor oferte financiare primite se va stabili oferta câştigătoare. 

*Atenție:Toate formularele și modelele cuprinse în conținutul prezentei, precum si intreaga documentatie de atribuire  se 
gaseste atasata prezentei si se poate descărca gratuit accesând site-ul www.primariarovinari.ro, rubrica anuntului privind 
contractarea serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri. 
 
 
 

Direcţia Economică,          Directia Administrare Patrimoniu,   
Director Executiv,         Director Executiv,     
Ec. Ungureanu Ion          Cincă Daniel 

 
 

Compartiment APFE, 
Negreanu Gheorghe 
Strinu Aristică Gabriel 
Lupulescu Daniel Ștefan 
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Formular A.  
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 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 privind achiziţiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost 

condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea Ia 

activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, infracţiuni împotriva intereselor 

financiare ale Uniunii Europene, acte de terorism, traficul şi exploatarea persoanelor 

vulnerabile, fraudă şi/sau spălare de bani. 

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

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

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

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 26 "Falsul în declaraţii" din 

Codul penal referitor la: "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ 

sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, 

pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută 

serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 

ani sau cu amendă." 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului  
Numele şi prenumele semnatarului ...............  
Capacitate de semnătură  ..............  
Data  ..............  

NOTĂ: 
Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau, după caz, de către reprezentantul 
ofertantului. Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru 
în parte, semnată de reprezentantul său legal 
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OPERATOR ECONOMIC         Formular nr. B 
 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 alin (1)  din Legea nr.   

                                                            98/2016 

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

al ...................................................................................................    (denumirea   operatorului   

economic)   în   calitate   de   candidat/ofertant/ofertant/asociat/terţ    susţinător    al    

candidatului/ofertantului     .................................................... ,    la    procedura    de 

 ....................................  (Se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului având ca 

obiect...................................................... organizată     de      (denumirea     autorităţii 

contractante) declar pe propria răspundere că nu mă afiu în vreuna din situaţiile prevăzute 

la ari. 167 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv în ultimii 3 

ani: 

a) ................................................  (denumirea operatorului economic) nu a încălcat 

obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea 98/2016; 

b) ................................................ (denumirea operatorului economic) nu se află în 

procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activităţii; 

c) ................................................. (denumirea operatorului economic) nu a comis o abatere 

profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea; 

d)  ...............................................  (denumirea operatorului economic) nu a încheiat cu alţi 

operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 

legătură cu procedura în cauză; 

e)................................................ (denumirea operatorului economic) nu se află într-o 

situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

f) ................................................ (denumirea operatorului economic) nu a participat 

anterior la pregătirea procedurii de atribuire; 

g)  ............................................... (denumirea operatorului economic) nu şi a încălcat în 

mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de 

achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de 
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concesiune încheiate anterior, având drept consecinţă încetarea anticipată a 

respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

h)  ...............................................  (denumirea operatorului economic) nu este în situaţia în 

care să prezinte declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea 

autorităţii contractante; 

i) ................................................ (denumirea operatorului economic) nu a încercat să 

influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante. 

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

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicila, 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. 

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" din 

Codul penal referitor la: "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ 

sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, 

pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută 

serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 

ani sau cu amendă." 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului  

Numele şi prenumele semnatarului  .............  

Capacitate de semnătură  .............  

Dala  ............  

NOTĂ: 

Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau, după caz, de către reprezentantul 

ofertantului. Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru 

în parte, semnată de reprezentantul său legal 
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OPERATOR ECONOMIC         Formular nr. C 
  _____________________  
     (denumire/nume) 

 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE  
referitoare la neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 

 
 

 
Subsemnatul(a) ................................................................................ în calitate de 

ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru 
atribuirea contractului având ca obiect...................................................... organizată     de      
(denumirea     autorităţii contractante)  declar că nu mi-am încălcat obligaţiile privind 
plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data 
solicitată. 

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

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale referitoare la falsul în declaraţii. 
 
 
 
    Data completării: ...................... 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
…………………………. 
(semnătura autorizată ) 
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Formular  D 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

Declaraţie privind conflictul de interese 

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

(denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic) declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de 

fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice. 

In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaraţii certificat constatator 

eliberat de Ministerul Justiţiei - oficiul registrului comerţului (sau echivalent în cazul 

persoanelor juridice străine) [sau] extras din Registrul acţionarilor, certificate de 

administrator, în cazul societăţilor pe acţiuni, din care să rezulte că nu am acţionari 

persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrul a inclusiv sau care se 

află în relaţii comerciale cu persoanele nominalizate în fişa de date a achiziţiei "Situaţia 

personală a candidatului sau ofertantului". 

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, ori e documente doveditoare de care dispun. 

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" din 

Codul penal referitor la: "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ 

sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, 

pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută 

serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 

ani sau cu amendă", 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului  

Numele şi prenumele semnatarului ...............  

Capacitate de semnătură  ..............  

Data  
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Formularul E 

 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
____________________________ 
    (denumirea/numele) 

 
INFORMATII GENERALE 

 
1. Denumirea/numele: ______________________. 

2. Codul fiscal: ________________________. 

3. Adresa sediului central: _______________________________. 

4. Telefon: __________________________. 
              Fax: __________________________. 
              Telex: __________________________. 
              E-mail: __________________________. 

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare:________________________  
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________. 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: 
_____________ _______________________ (adrese complete, telefon/telex/fax, 
certificate de inmatriculare/inregistrare). 

8. Principala piata a afacerilor: __________________________________. 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

Anul 
Cifra de afaceri anuala la 

31.12 
(mii lei RON) 

Cifra de afaceri anuala 
la 31.12 

(echivalent EURO) 
   
   
   

Media anuala   
 

Candidat/ofertant, 

___________________________ 
(semnatura autorizata) 
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Formular  F 
 
OPERATOR  ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 

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

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

 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului 
*)  

 
Preţul total 

al 
contractului  

 
Procent 

îndeplinit 
de 

prestator 
% 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului 
**) 

0 1  2 3 4 5 6 
 
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 contractului. 

 



Formular G 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  

 
 
 
 
 

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

 
 
            
 

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

          

 



 
 

 
 
 
 
Nr. 
Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din 
contract ce urmează a 

fi subcontractante 

Acord subcontractor 
cu specimen de 

semnatură 
    
    
    

             
   

 
 
 

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

(semnatura autorizată) 
 

 
 
 
 

 



 
 

OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

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

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
    Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si  
              (denumirea/numele ofertantului) 
cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa prestam _________________ 
                                                                                                               (denumirea produselor) 
pentru suma de ________________________ lei, procent de______ 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 prestam serviciile pe 
toata perioada de executia a obiectivului Modificare traseu conducta apa oras Rovinari.                   
                                (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)

 



 
FORMULARUL H 

 
 
 
 

 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

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

  
Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare apărut/aparută în 

SEAP/Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr ...... din ................................... 
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului 
...................................................................... ................................................... (denumirea 
contractului de achiziţie publică), noi ............................................................................................... 
(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele: 

1.Documentul ............................................... (tipul, seria/numărul, emitentul) privind 
garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin 
documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; 

2.coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 
....... copii: 

a)oferta; 
b)documentele care însoţesc oferta. 

 
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. .........../ ............ 

 



 
 

 
 
 

CONTRACT  DE SERVICII 
nr.______data______________ 

 
Preambul 

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de servicii, 
între 
 
Autoritate contractantă – PRIMARIA ROVINARI, Strada Florilor, nr.2, telefon/fax : 0253371004, cont 
deschis la Trezoreria Rovinari si C.F 05057520, reprezentată prin Jr. Filip Robert Dorin avand funcţia de 
primar, în calitate de achizitor, pe de o parte 
şi  
______________________, în calitate de prestator. 
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 Modificare traseu conducta apa oras Rovinari– Dirigenţie de şantier, 
cod CPV _____________, în perioada convenita in prezentul contract. 
4.3 - 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, conform ofertei 
prezentate, este de _____ lei fara T.V.A, respectiv _______ lei cu T.V.A, dar nu mai mult de 1,5% din 
valoarea decontată a lucrărilor (fără T.V.A.) 
 
 
 
 

JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL ROVINARI 
 

Str. Florilor, Nr.2 
Tel.: 0253/371011, fax: 0253/371004 
Web.: www.primariarovinari.ro 
E-mail: office@primariarovinari.ro            

 



6. Durata contractului 
6.1 – Prestatorul se obliga sa presteze serviciile contractate prin prezentul până la finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiii Modificare traseu conducta apa oras Rovinari.  
 
7. Documentele contractului 
7.1  - Documentele contractului sunt: 
a) oferta de pret; 
b) caietul de sarcini. 
 
8.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
8.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în propunerea 
tehnică, anexă la contract.  
8.2 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 

a) 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. 

8.3 – Prestatorul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale după cum urmează: 
A) În perioada de pregătire a investiţiei: 

 verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la 
încadrarea în termenul de valabilitate; 

 verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, 
avizelor, acordurilor şi ale proiectului; 

 studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea 
construcţiilor; 

 verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate 
prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora; 

 verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor; 
 verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de 

proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul; 
 verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei; 
 verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante; 
 verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a 

construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită; 
 preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină; 
 participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la 

stabilirea bornelor de reper; 
 predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier; 
 verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea 

respectivă; 
 verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.; 
 verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi 

dacă este amplasat la loc vizibil; 
B) În perioada de execuţiei a lucrărilor: 

 urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale 
proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare; 

 verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv 
corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte; 

 interzice utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de 
conformitate sau agrement tehnic; 

 



 interzice utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice 
la care avizul tehnic a expirat; 

 verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării 
nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice; 

 verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea 
respectivă; 

 interzice executarea de lucrări de către personal necalificat; 
 participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 
 efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele 

întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale 
de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.; 

 asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă; 
 transmite către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor 

la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; 
 informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de 

măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor; 
 urmăreşte respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de 

organele abilitate; 
 verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul 

schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor; 
 anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o 

perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a 
construcţiei, conform proiectului; 

 anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea 
lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada 
de timp friguros; 

 preia documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu 
toate documentele prevăzute de reglementările legale; 

 urmăreşte dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia. 
C) La recepţia lucrărilor: 

 asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmeşte actele de recepţie; 
 urmăreşte soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie; 
 predă către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei 

finale.  
 
9.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
9.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul convenit. 
9.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termen de 30 de zile de la emiterea facturii 
de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 
9.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute 
convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, 
prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
 
 
 
 

 



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. 
10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 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 corespunzătoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data 
denunţării unilaterale a contractului. 

 
Clauze specifice 

11. Alte resposabilităţi ale prestatorului 
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
11.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor contractate. Totodată, este 
răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea 
personalului folosit pe toată durata contractului. 
 
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta 
le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului. 
 
13. Recepţie şi verificări  
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor 
cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
13.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 
obligaţia de a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest 
scop. 
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
14.1 - (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 
semnarea prezentului contract. 
(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. 
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută a fi 
terminată într-o perioadă stabilită în momentul semnarii contractului, 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.  
14.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  
 
15. Ajustarea preţului contractului 
15.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 

 



15.2 - Preţul contractului este ferm pe intreaga durata de derulare a contractului. 
 
16. Amendamente  
16.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional. 
 
17. Subcontractanţi  
17.1 - 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.  
17.2 - Prestatorul are obligaţia de a prezenta achizitorului contractele încheiate cu subcontractanţii.  
17.3. - Prestatorul este deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care este îndeplinit contractul  
 
18.Cesiunea  
17.1 Într-un contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acel contract, 
obligaţiile rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate iniţial. 
 
19. Forţa majoră 
19.1 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
19.2 - 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. 
19.3 - 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. 
19.4 - 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. 
 
20. Soluţionarea litigiilor 
20.1 - 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. 
20.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, 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.  
 
21. Limba care guvernează contractul 
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
22. Comunicări 
22.1 - (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. 
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
23. Legea aplicabilă contractului 
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Prezentul contract a fost incheiat in patru exemplare, fiecare cu putere de original.  
 
Achizitor,               Contractant, 
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