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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 în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 5 zile de la 

semnarea contractului;  

 

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 după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul 

garantat; sau 

 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 livrări prestate în ultimii 3 ani 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 

 

Obiect contract 

 

Cod 

CPV 

 

Denumirea/nume 

beneficiar 

/client 

Adresa 

 

Calitatea 

executan

tului*)  

 

Preţ 

contract 

sau 

valoarea 

livrărilor 

(în cazul 

unui 

contract  

aflat în 

derulare)  

 

Procent 

executat în 

perioada de 

referință  

(%) 

 

Perioadă 

derulare 

contract**) 

1        

2        

...        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*) 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. 



 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 livrărilor ce se vor executa de subcontractantul _____________________ 

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

Este interzisă subcontractarea totală a contractului 



 

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 acordul – cadru 

_________________________ [introduceți denumirea contractului] și să livrăm produsele prevăzute 

în acesta la solicitarea autorității contractante, 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 produsele prevăzute în documentația de atribuire oferim un 

preț total de ______________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din propunerea 

financiară], fără TVA,  plătibilă după recepţia serviciilor, 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 anunțul de participare și documentația de atribuire. 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 acordul - cadru, ne angajăm să constituim garanția 

de bună execuție aferentă fiecărui contract  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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formularul nr. 7 

 

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 PRESTARE 

 

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

împuternicit al ............................................................................................... (denumirea / numele și 

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

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

servicii, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, OUG 

195/2005 privind protecția mediului și Legii 292/2011 privind asistența socială, toate cu modificările și 

completările ulterioare.   

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

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 
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CONTRACT  DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE 

REPARAȚIE  
 

Art. 1. Preambul  
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de s-a încheiat prezentul contract de servicii.  
Intre 
 
Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0970 Bucureşti adresă Calea Ion Zăvoi nr. 16, 
sector 1, Bucureşti telefon/fax 021.319.31.91/021.319.31.93, cod fiscal 13495254, cont 
Trezorerie RO50TREZ23A615000200700X reprezentată prin prin dl. LUPUȚ MIRCEA – 
comandantul unității, denumit în continuare  - achizitor, pe de o parte  
 şi   
 
S.C……………………….. S.R.L. cu sediul în str. ………….., nr. ……, bl. …., sc. …, et. …, 
ap. …, sector …, București, telefon / fax ……………….., număr de ordine Registrul 
Comerțului sub nr. …………/………….., CUI …………, cont trezorerie 
………………………….. deschis la Trezoreria Sector …., reprezentată prin dl/Dna. 
………………. – administrator/director general, în calitate de - prestator  
 
 
Art. 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  - 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 – activități a căror prestarare face obiect al contractului; 

e. produse - piese, ansambluri, subansambluri, consumabile (uleiuri, unsori, șplinturi, 

garnituri) pentru elicopterul Mi–08 s.n. 736  din dotarea Unității Speciale de Aviație București, 

necesare pentru prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract; 

f. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, 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; 

g. zi - zi calendaristică; lună - lună calendaristică; an – 365 de zile. 

 
Art. 3. Interpretare  
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu 
se specifică în mod diferit. 
  
Art. 4. Obiectul principal al contractului    
4.1. Obiectul contractului îl constituie prestarea și decontarea serviciilor , astfel: 
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Denumire servicii U/M Cantitate 
Preţ unitar fără TVA 

(LEI) 
Valoare cu TVA 

(LEI) 

     

 
4.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform caietului de sarcini parte a 
documentației de atribuire aferentă anunțului de participare nr........................ ,  potrivit 
obligaţiilor asumate prin prezentul contract şi corelativ cu fondurile alocate achizitorului 
pentru executarea contractului. 
4.3. Achizitorul se obligă să achiziţioneze serviciile şi să plătească preţul convenit în 
prezentul contract.   
  
Art. 5. Preţul contractului  
 
5.1. Preţul total al contractului este format din:    
 

Nr. Denumire serviciu 
Preţ 

Unitar 
(Euro) 

Valoare 
(Euro) 

1.    

 Preţ TOTAL Euro (fără TVA) =   

 
TOTAL VALOARE (fără TVA)  = _________ Euro (fără TVA)  
 
Art. 6. Modalităţi de plată 
6.1. Plăţile se vor efectua cu ordin de plată, în lei, în contul deschis de ofertantul declarat 
câştigător, la Trezoreria Statului, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 146 din 31.10.2002. 
6.2.Plata facturilor se va face în termen de 30 zile de la recepția finală și primirea facturii . 
6.3. Achizitorul nu va efectua, iar prestatorul nu va solicita, plati in avans. 
6.4. Furnizorul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor înscrise in facturi. 
6.5. Prezentarea facturilor spre decontare cu date eronate sau incomplete faţă de prevederile 
legii şi ale contractului de achiziţie face să nu curgă termenul de plată, dacă Achizitorul 
sesizează Prestatorul despre neregulile constatate. Un nou termen de plată va curge de la 
confirmarea de către Achizitor a noilor facturi prezentate de către Prestator, completate cu 
date corecte, potrivit legii şi contractului. 
6.6. (1) Prestatorul va restitui orice sumă cuvenită achizitorului şi care i-a fost plătită în plus, 
în 5 zile lucrătoare de la primirea unei cereri în acest sens. 
(2) Sumele care trebuie restituite achizitorului pot fi deduse din sumele de orice natură 
datorate prestatorului. În situaţia nerestituirii de către prestator a sumelor de bani în perioada 
menţionată anterior, achizitorul este îndreptăţit să treacă la executarea garanţiei de bună 
execuţie. 
 
Art. 7. Durata contractului 
7.1 Prezentul contract este valabil la data semnării acestuia de către ambele părți 
contractante şi până la data de  31.12.2018. 
7.2. Prezentul contract încetează să producă efecte după expirarea perioadei de garanţie a 
serviciilor prestate în baza acestuia. 
 
Art. 8. Executarea contractului  
8.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie de către 
prestator.   
 
Art. 9. Documentele contractului  
9.1. Documentele contractului sunt:  
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b) Caietul de sarcini aferent Documentaţiei de atribuire ataşată anunţului de participare nr. 
........................... , inclusiv răspunsurile autorității contractante  la solicitările de clarificările la 
documentația de atribuire şi documentele rezultate în procesul de evaluare a ofertelor;  
c) Propunerea tehnică a S.C. ............................... S.R.L.;  
d) Propunerea financiară (îmbunătăţită) a S.C. .................................. nr. .....................;  
e) Documente care atestă constituirea garanţiei de bună execuţie; 
f)  Documente care atestă recepția serviciilor; 
g) Actele adiționale, dacă este cazul;  
 
Art. 10. Standarde / condiţii tehnice de calitate  
10.1. Prestarea serviciilor în baza prezentului contract de achiziție publică vor fi prestate  în 
conformitate cu: 
- caietul de sarcini aferent Documentaţiei de atribuire ataşată;  
- răspunsurile autorității contractante  la solicitările de clarificările la Documentația de 
atribuire ataşată anunţului de participare nr. ..............................; 
- propunerea tehnică a S.C. ............................... S.R.L.; 
- documentele rezultate în procesul de evaluare a ofertelor. 
 
Art. 11. Obligaţiile principale ale prestatorului  
11.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele 
prezentate în Propunerea tehnică aferentă contractului de achizitie publică, anexă la 
contract.  
11.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu angajamentele 
prezentate în Oferta sa  şi Propunerea tehnică  
11.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror 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 daune-interese, costuri, taxe şi 
cheltuieli de orice natură, aferente. 
 
Art. 12.  Obligaţiile principale ale achizitorului  
12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului şi anume 0,1 % 
pe zi de întârziere,. 
12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la pct. 10.2, atunci 
furnizorul are dreptul de a deduce, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 
din plata neefectuată și anume  0,1 % pe zi de întârziere  
12.3 - 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. 
12.4 - 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. 
  
Art. 13.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor   

Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 
Propunerea tehnică aferentă contractului de achiziție publică. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele 
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură 
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provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării 
acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   
13.1 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 
termenele stabilite pentru fiecare comanda în parte a achizitorului. Totodată, este 
răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de 
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
13.2 – Pe perioada cât elicopterul se află la prestator acesta îşi asumă  toate riscurile şi este 
răspunzător pentru orice daună ce ar putea interveni la elicopter. 
 
Art. 14. Garanţia de bună execuţie a contractului  
14.1. Prestatorul se obligă ca în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării 
prezentului contract să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de  
................... lei, reprezentând 5% din valoarea contractului fără T.V.A., cu valabilitate până la 
data de ....................... 
14.2. Garanţia de bună execuţie a contractului va fi restituită prestatoruluii în termen  de 14 
zile de la data întocmirii procesului - verbal de recepţie a ultimei prestari de servicii ce fac 
obiectul contractului sau de la plata facturii,  numai dacă achizitorul nu a ridicat pretenţii 
asupra ei.  
14.3. Garantia de buna executie se constituie în conformitate cu prevederile art. 40 din HG 
nr. 395/2016. Cont ………………., deschis la …………………, beneficiar: ……………, CUI: 
……………. Garanţia de buna execuție emisa în alta limba decât româna, va fi prezentata în 
original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.  
14.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând 
pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul 
nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 
unei pretenţii asupra garanţiei de  bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica 
pretenția atât furnizorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile 
care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. 
14.5. Prin nerespectarea obligaţiilor contractuale se înţelege acţiunea/inacţiunea sau grupul 
de acţiuni/inacţiuni săvârşite, cu intenţie ori din culpă care au drept urmare executarea 
necorespunzătoare, executarea cu întârziere sau neexecutarea obligaţiilor astfel cum 
acestea au fost asumate şi stabilite de părţi în contractul de achiziţie publică şi exprimate în 
documentaţia de atribuire. 
14.6. Valabilitatea scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie se prelungeşte, dacă va fi 
cazul, pe cheltuiala prestatorului.  
14.7. Garanţia serviciilor prestate este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.  
  
Art. 15. Recepţie, inspecţii şi teste  
15.1 - 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.  
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. 
15.3 – Recepţia se va desfăşura în conformitate cu precizările din Propunerea tehnică 
aferentă, a extrasului din procedura de recepţie, ambele anexe la contract.  
Art. 17. Servicii   
17.1 Pe lângă prestarea efectivă a serviciilor, prestatorul are obligaţia de a presta şi serviciile 
accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.  
 
Art. 18. Garanții 
18.1. Perioada de garanţie acordată serviciilor de către prestator: 6 luni – 24 luni în funcție de 
serviciie prestate. 
18.2. Perioada de garanţie a serviciilor începe cu data recepţiei efectuate după efectuarea 
acestora   
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18.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorul, în scris, orice plângere sau   
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.   
18.4. La primirea unei astfel de notificări, prestatorul are obligaţia de a remedia defecțiunile 
apărute în termen de 30 zile lucrătoare de la data notificării, fără costuri suplimentare pentru 
achizitor.  
 
Art. 19. Amendamente   
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului.  
19.2. De la prevederile pct. 19.1. fac excepţie clauzele contractuale referitoare la preţurile 
unitare fără T.V.A.  
 
Art. 20. Întârzieri în îndeplinirea contractului  
20.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt 
posibil de la primirea comenzii achizitorului.  
 (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;  
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului / 
comenzii. 
20.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de 
părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care intervin orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 
alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 
contractului de către prestator, atunci prestatorul este îndreptăţit să solicite prelungirea 
perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora. Atunci părţile pot revizui, de 
comun acord, perioada de prestare.  
20.3 - 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. 
20.4 - 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.  
     
Art. 21. Încetarea contractului  

21.1 Prezentul contract încetează: 

a) de drept, prin ajungerea la termen; 

b) la o dată anterioară celei pentru care a fost încheiat, prin acordul părţilor 

semnatare, materializat în scris, prin act adiţional la contract; 

c) în cazul nerespectării obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din 

părţi; 

d) în caz de acţiune a forţei majore pentru o perioadă mai mare de 3 luni, care face 

imposibilă executarea obligaţiilor pentru părţile semnatare; 

e) la data la care împotriva furnizorului a fost declanşată procedura prevăzută de 
Legea 85/2014 cu modificările și completările ulterioare 

21.2 Încetarea contractului nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al prestatorului 

dobândit în temeiul prezentului contract, anterior încetării acestuia.  

21.3 Încetarea contractului, în oricare din situaţiile menţionate la prezentul articol, nu vor 

avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi. 

 
Art. 22. Cesiunea şi novaţia   
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22.1. Cesiunea sau novaţia nu sunt permise pentru obligaţiile asumate prin contract.  
22.2. Cesiunea sau novaţia creanţelor născute din prezentul contract sunt permise doar cu 
acordul scris al celeilalte părţi.  
22.3. Cesiunea sau novaţia nu vor exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind 
garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.  
  
Art.23. Forţa majoră 
23.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă 
23.2 Forţa majoră exonerează partea afectată de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

23.3 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi apariţia 

evenimentului de forţă majoră, imediat şi în mod complet, nu mai târziu de 5 zile de la 

apariţia acestuia, şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

23.4 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. 

23.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare 

de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a 

prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte părţi plata de 

daune-interese. 

 
Art. 24. Soluţionarea litigiilor  
24.1. 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.  
24.2. Dacă 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 din România.  
  
Art. 25. Limba care guvernează contractul  
25.1. Limba care guvernează contractul este limba română.  
 
Art. 26. Comunicări  
26.1. (1) Orice comunicare, solicitare, informare şi notificare între părţi, referitoare la 
îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.  
 (2)  Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii.  
 (3) Documentele scrise pot fi transmise prin una din următoarele forme: scrisoare prin poştă, 
telegramă, fax, electronică.   
 (4) Documentelor transmise prin formă electronică le sunt aplicabile prevederile legale 
referitoare la semnătura electronică.  
  
Art. 27. Legea aplicabilă contractului  
29.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  
  

Părţile au înteles să încheie azi __________ prezentul contract în 2 (două) exemplare, 
unul pentru achizitor şi unul pentru prestator. 
 
 

ACHIZITOR 
 
 

FURNIZOR 


