
















 

 
 
 

MODELE DE FORMULARE 
 
 
 

 
 
Lista formularelor: 
 
 
Formularul nr. 1 - Declarație privind conflictul de interese în sensul art. 59 și 60 din Legea 98/2016 

Formularul nr. 2 - Declaraţie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, 

social, al relaţiilor de munca si privind respectarea legislaţiei de securitate si sănătate in munca 

Formularul nr. 3 - Declarația  privind acceptarea de către ofertant a clauzelor contractuale si a 

clarificarilor/  modificarilor/ completărilor la documentele achizitiei publice 

Formularul nr. 4 - Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Formularul nr. 5 - Propunerea tehnica 

Formularul nr. 6 - Declaraţie de disponibilitate                                                                                

Formularul nr. 7 -  Formular de ofertă financiară 

Formularul nr. 8 – Informatii despre asociere (daca e cazul) 

Formularul nr. 9 – Acord de asociere (daca e cazul) 

Formularul nr. 10 – Acord de subcontractare (daca e cazul) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
OPERATOR ECONOMIC                           Formular nr. 1
                  
………………………....... 
 (denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE  
privind evitarea conflictului de interese în sensul art. 59 și 60 din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul(a) ................................... (nume/ prenume), în calitate de reprezentant 
legal/imputernicit legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), cu sediul în 
…………………………….. (adresa operatorului economic),  participant la achizitia directă “Servicii de 
realizare a expertizei tehnice, expertizei PSI si a auditului energetic”, în calitate de ofertant, declar 
pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că prin oferta depusă, 
nu mă aflu în situaţia generării unui conflict de interese, astfel cum este acesta definit la art. 59 și 60 
din Legea 98/2016, respectiv: 
 
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor 
care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din 
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, 
terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac 
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că 
poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află 
într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de 
evaluare; 
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul propus/terţul 
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin 
până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în 
cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 
atribuire; 
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 
executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau 
al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 
 
În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care 
exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau 
îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 
 
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, 
derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: 



 

 
PINTILIE MARIUS-NICOLAE – Primar;  
RĂȚOI CRISTIAN – Viceprimar;  
BODOAȘCĂ MIHAI-CLAUDIU – Administrator public,  
JITARU IRINA – Secretar UAT – viza CFP,  
LĂBONȚU ANGELICA - Director Executiv – Direcția Economica - Responsabil Financiar- UIP 
GRIGORAȘ ANA - Sef serviciu Buget, Financiar, Contabilitate;  
HARIGA  ADRIAN - Sef serviciu ASISOC – viza CFP;  
SIMON CRISTINA - Consilier Achizitii Publice  
PAȘCU LAURA - Consilier Achizitii Publice ;  
PERȚU  IULIAN  - Consilier Comp. Tehnic Investitii  
ANDREI MAGDALENA - Consilier Programe Europene  
RĂȚOI  PAUL-ROBERT - Consilier serviciu Urbanism 
APOSTOL PAUL- IULIAN - Sef Serviciu Administratie Publica 
PRISECARU OVIDIU-CIPRIAN - Sef Serviciu Urbanism și Amenajări teritoriale 
DR. BECHIR DANIEL – Manager Spitalul Municipal de Urgenta Pascani 
ING. HOGAS OCTAV – Sef serviciu ATA, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani    
 
Consilieri Locali: 
 
AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL, CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN, CONSTANTINESCU PETRONICA, DEDIU 
MIHAI, HALDAN VASILE, MACOVEI VLAD-ANDREI, NEDELCU GABRIELA, NEMȚANU CONSTANTIN, 
OLARIU COSTEL-SORIN, PANTAZI DUMITRU, PERȚU LILIANA, PINTILIE CIPRIAN, PLEȘCAN MONICA-
VASILICA, PRODAN MIHAI-IONUȚ, SPIRIDON MIHAELA-IULIA, STAMATIN COSTEL, VÎRLAN MIHAI, 
NEMTANU ALEXANDRU; 
 

Subsemnatul(a)  declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice 
alte documente în susținerea celor declarate. 
 
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea 
exclusivă. 
 
 
Data completării: [ZZ.LL.AAAA] 
 
 
 
                                     

Operator economic 
.............................. 

(semnătura autorizată și ștampila ) 

 
 
 
 
 



 

 
Formular nr.  2 

OFERTANT 
............................................................................................................ 
( i n  cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 
 
 
 
 
Declaraţie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relaţiilor 

de munca si privind respectarea legislaţiei de securitate si sănătate in munca 
 
 
 

Cu privire la achizitia publica de servicii ce are ca obiect:  “Servicii de realizare a expertizei tehnice, 
expertizei PSI si a auditului energetic”  

 
 
             Subsemnatul(a) (nume/prenume) ………………............................................., domiciliat(a) in 
......................................, (adresa de domiciliu), identificat(a)cu act de identitate (CI/ Paşaport), seria 
....... nr, .......... eliberat de ........................., la data de............................, CNP
 ........................................... in calitate de reprezentant legal /împuternicit al Ofertantului 
 .................................................... ( i n cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii 
Asocieri) la  achiziţia publica organizată  de MUNICIPIUL PAȘCANI, declar pe propria răspundere, ca 
am elaborat oferta cu respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al 
relaţiilor de munca si privind respectarea legislaţiei de securitate si sănătate in munca și ca pe toata 
durata contractului, voi respecta reglementările obligatorii din domeniul mediului, social si al 
relaţiilor de munca. 

De asemenea, declar pe propria răspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta 
legislaţia de securitate şi sănătate în munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in prestarea 
serviciilor de dirigentie de santier. 
 
         Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile Capitolului 3 « Falsuri în înscrisuri » din 
Codul Penal. 
 
 
 
Data 
Ofertant .......................... (reprezentant legal/împuternicit) 
(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii) 
 
Nume si prenume 
.............................................. 
(semnătura si stampila) 
 
 
 
 
 
 



 

 
Formular nr. 3 

OFERTANT 
............................................ 
( i n  cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 
 
 
 
 
 

DECLARAȚIA  PRIVIND ACCEPTAREA DE CĂTRE OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE SI A 
CLARIFICARILOR/  MODIFICARILOR/ COMPLETĂRILOR LA DOCUMENTELE ACHIZITIEI PUBLICE 

 
 

Cu privire la achizitia publica de servicii ce are ca obiect “Servicii de realizare a expertizei tehnice, 
expertizei PSI si a auditului energetic” 

 
Ca răspuns la Anunțul publicitate ADV..........     pentru achiziția directă pentru contractul  mai sus 
menționat, declarăm următoarele: 
1. Acceptăm prevederile Documentelor atașate anunțului de publicitate, în totalitatea lor, fără 
rezerve sau restricţii, așa cum aceastea au fost publicate în SICAP, inclusiv cu 
clarificările/modificările/completarile ulterioare. 
 
2. Acceptăm clauzele contractuale așa cum au fost acestea prevăzute în modelul de contract. 
 
3. Recunoaștem pe deplin şi acceptăm că orice informație incorectă sau incompletă prezentată în 
această ofertă poate duce la excluderea din procedura de achiziție publică; 
 
8. Datele de identificare financiara sunt urmatoarele: 
TITULAR CONT (Nume si adresa): _______________________________ 
Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): ______________________ 
BANCA (Numele si adresa Bancii): ______________________________ 
IBAN: ____________________________ 
9. Declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal 
referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute 
în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei 
consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 
declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 
2 ani sau cu amendă." 
 
Data _______________              Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider 
                (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 
       _________________ (semnatura si stampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Formular nr. 4 
 
 
OPERATOR ECONOMIC       
_____________________ 
(denumirea/numele)  
 
 
 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
conform dispozițiilor „REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 
         Subsemnatul/Subsemnata___________________________, domiciliat/ă în 
____________________, telefon _________ născut/ă la data de în localitatea_________, Carte de 
identitateSeria________ Nr._________, emis la data de________, de către________________, în 
calitate de reprezentant legal/persoana imputernicita al/a societății ___________________-, 
participant la achiziția de ”Servicii de publicitate aferente proiectului - Cod SMIS 122448” îmi exprim 
acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către MUNICIPIUL 
PASCANI. Acestea vor fi folosite în cadrul procesului de achiziție.  
Datele nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea 
prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului în condițiile legii.  
Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare 
domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris MUNICIPIUL PASCANI. 
 
Data completării  ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OPERATOR ECONOMIC                         Formular nr. 5 
 
………………………....... 
 (denumirea/numele) 

 
 

PROPUNEREA TEHNICA 
pentru 

“Servicii de realizare a expertizei tehnice, expertizei PSI si a auditului energetic” 
 

Către: UAT Municipiul Pașcani 

 
 
1. Examinând prevederile Caietului de sarcini, reprezentanţi ai ofertantului 

............................................. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu 

prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm “Servicii de 

realizare a expertizei tehnice, expertizei PSI si a auditului energetic”  astfel: 

2. Personalul prestator este autorizat, respectiv______________________________________ 
 
3. Vom realiza conform legislatiei in vigoare in domeniu urmatoarele:_________________________ 
___________________________________________ 
 
4. Termenul de realizare al documentatiei este de______________________________ 
 
5. Alte precizari 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Data: [ZZ.LL.AAAA] 
 
 
 
 

...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură),  

 
 



 

Formular nr. 6 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 

 

Subsemnatul/ subsemnata ___________________, cu domiciliul în  __________________ 

________________________________________________, legitimat cu CI/BI, seria : ___ , 

nr. :______ , declar că, în cazul în care sunt selectat pentru postul de………..,  sunt disponibil(ă) pentru 

a îndeplini în totalitate atribuţiile aferente postului de ……………… în cadrul proiectului ...................., 

desfăşurat de ..........................., în parteneriat cu ......................., în perioada: 

 

De la Până la 

  

 

Menţionez că în acestă perioadă nu am alte obligaţii de muncă care să împiedice îndeplinirea 

în condiţii optime a atribuţiilor aferente postului de ....................... în cadrul proiectului sus-meţionat.  

Prezenta declaraţie de disponibilitate îşi menţine valabilitatea în cazul prelungirii perioadei de 

execuţie a proiectului. 

 

 

 

 

Nume şi prenume  

Semnătura  

Data  

 



 

 
OPERATOR ECONOMIC                           Formular nr. 7 
 
………………………....... 
 (denumirea/numele) 

 
 

FORMULAR DE OFERTĂ  
“Servicii de realizare a expertizei tehnice, expertizei PSI si a auditului energetic” 

 
Către: UAT Municipiul Pașcani 

 
 
1. Examinând anuntul dvs. și caietul de sarcini, subsemnaţii ............................................. (nume, 

prenume), reprezentanţi ai ofertantului ............................................. (denumirea/numele 

ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai 

sus menţionată, să prestăm “Servicii de realizare a expertizei tehnice, expertizei PSI si a auditului 

energetic”  pentru suma de ..............................lei (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă TVA în 

valoare de ........................... lei (suma în litere şi în cifre). 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să prestăm 
serviciile în termen de ..........................zile (perioada în litere și în cifre), conform cerintelor prevazute 
în Caietul de Sarcini, pe care ni l-am asumat prin propunerea tehnică, în conformitate cu graficul de 
timp stabilit din cadrul propunerii tehnice. 
 
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, (treizecizile) , respectiv 
pana la data de ................... (ziua/luna/anul), și ea va ramâne obligatorie pentru noi, și poate fi 
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 
4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă, vor constitui un 
contract angajant între noi. 
 
5. Precizam ca: 
    [ ] 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 opţiunea corespunzătoare.) 
 
 
Data: [ZZ.LL.AAAA] 
 
 
 

...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură),  

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic 
 

 
 



 

Formular nr. 8 
Informaţii despre asociere 

 

Către: UAT Municipiul Pașcani 

 
 
Procedura de atribuire:  ....................................... 
 
Nr.invitaţie / anunţ de participare________________ 
Data limită pentru depunerea ofertei______/______/20_ _ 
 
Subsemnatul(a)..............................................................................................(nume/prenume) 
........................................................ (date de identificare), reprezentant împuternicit al 
.................................................................................................................................................... 
......... (denumirea / numele ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de licitaţie deschisă 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică declar pe proprie răspundere sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, că informaţiile de mai jos sunt reale. 
1 Denumirea liderului ....................................................................., 
2 Agenţie/filială/sucursală a liderului în ţara Autorităţii Contractante, dacă este cazul 
Adresa sediului........................................................................... 
.................................................................................................. 
Telefon ..............................Fax..............................E-mail............. 
3 Denumirea, adresa şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere 
a) .............................................................................................. 
b) .............................................................................................. 
c) .............................................................................................. 
Etc. .............................................................................................. 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului 
..................................................... 
Numele şi prenumele semnatarului 
...................................................... 
Capacitate de semnătură 
....................................................... 
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului 
..................................................... 
Ţara de reşedinţă 
..................................................... 
Adresa 
..................................................... 
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) 
..................................................... 
Telefon / Fax 
..................................................... 
Data 
..................................................... 
 
 
 



 

 
Formular nr. 9 

Acord de asociere 
Nr.....................din.................................. 

 
CAPITOLUL I -PARTILE 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 unic de înregistrare ...................................., 
cont ............................................deschis la............................................................... reprezentata 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 unic de înregistrare...................................., cont 
.............................................deschis la............................................ reprezentata de 
................................................................având funcţia de................................... în calitate de ASOCIAT 
 
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 
Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea depunerii ofertei pentru  
........................... conform caietului de sarcini puse la dispoziţie de către  ................... 
 
CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI 
Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului, 
respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. 
 
CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE 
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie................................................................. 
........................................... Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către liderul De 
asociere…………………………………………………………………………………………, desemnat ca fiind reprezentantul 
autorizat sa primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor asocierii. 
Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi individual în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte 
toate obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul. 
Art. 6. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii 
vor fi următoarele: 
…............................................................................................. % (în litere), 
…............................................................................................. % (în litere) 
Art. 7. 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. 
Art. 8. 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. 
Art. 9. 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. 
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 
LIDER ASOCIAT .................semnătura 
ASOCIAT 1 ........................Semnătura 
 
NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze. 



 

Formular nr. 10 
 

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 serviciilor care se vor presta de subcontractantul 
_____________________ este de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a 
serviciilor 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. 
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Nr. _______/___.___.2021 

 

 

 

- CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE SERVICII – 

Servicii de realizare a expertizei tehnice, expertizei la foc si a auditului energetic  

 

 

Art.1. Părţile contractante 

 

1.1. Preambul 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, 

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, 

 

s-a încheiat prezentul contract de achiziţie publică de servicii, denumit în continuare "Contractul", între: 

 

UAT MUNICIPIUL PAŞCANI, cu sediul in strada Ştefan cel Mare, nr. 16, municipiul Paşcani, judeţul 

Iaşi, telefon: 0232.762.300, fax: 0232.766.259, cod fiscal 4541360, cont bancar nr. RO78 TREZ 24A5 

1010 3710 130X, deschis la Trezoreria Municipiului Pașcani, reprezentată prin MARIUS – NICOLAE 

PINTILIE, având funcția de Primar, în calitate de achizitor, pe de o parte, şi 

 

 

_______________________,cu sediul in _________________________________, număr de 

înmatriculare _____________, cod unic de înregistrare ___________, cont bancar nr. 

__________________ deschis la Trezoreria ______, reprezentată prin _________________, avand functia 

de ______________, în calitate de Prestator, pe de altă parte. 

 

Art.2. Definiţii 

 

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

"Părţile Contractante" – sunt achizitorul şi prestatorul aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract. 

"Achizitor" – este beneficiarul serviciilor în baza Contractului, precum şi succesorii legali ai acestuia. Achizitor 

are acelaşi înţeles cu Autoritatea Contractantă / Entitatea Contractantă în înţelesul legislaţiei achiziţiilor. 

"Prestator" – este persoana juridică/ fizică sau orice asociere de persoane juridice, egal constituită, responsabilă 

cu realizarea obiectului Contractului. 
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"Contract" – acordul de voinţa cu titlul oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între 

unul sau mai mulţi operatori economici, numit prestator şi una ori mai multe autorităţi contractante, numit 

achizitor în vederea îndeplinirii integrale şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract. 

"Preţul Contractului" – preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului pentru îndeplinirea 

integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract. 

"Standard" – orice reglementare sau specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european 

sau standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată său continua, în 

conformitate cu care se întocmeşte documentaţia tehnică, în fiecare fază de proiectare şi se execută lucrările de 

construcţie, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate; 

"Specificaţii tehnice" – cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau 

lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii 

contractante. 

"Forţă majoră" – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care împiedică să fie 

executate obligaţiile ce le revin părţilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una din Părţi, care 

nu este urmărea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care acesta este ţinut a răspunde, eveniment sau 

circumstanţă pe care Părţile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părţi şi care, 

odată apărute, nu au putut fi evitate sau depăşite de către Părţi, potrivit prezentului contract şi sunt constatate de o 

autoritate competenta. 

"Subcontractant" – înseamnă orice operator economic care nu este parte a prezentului contract şi care execută/ 

prestează şi/ sau furnizează anumite părţi ori elemente ale serviciilor ori îndeplinesc activităţi care fac parte din 

obiectul prezentului contract răspunzând în fata prestatorului/ executantului de organizarea şi derularea tuturor 

etapelor necesare în acest scop. 

"Penalitate contractuală" – despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibila de către una 

din părţile contractate către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu 

întârziere a obligaţiilor din contract (majorări de întârziere şi/sau daune – interese) 

"Proiect" – înseamnă totalitatea pieselor scrise şi desenate (dupa caz), precum şi variantele electronice (scanate 

şi/ sau editabile) elaborate, editate şi dispuse într-o formă coerentă de către prestator, absolut necesare şi 

suficiente pentru realizarea în condiţiile legislaţiei române a obiectivului 

"Zi" – zi calendaristică; an – 365 de zile. 

 

 

Art.3. Aplicabilitate şi interpretări 

 

3.1. Prezentul Contract intra în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi este valabil până la 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul operează 

valabil între părţi, potrivit legii, ofertei şi documentaţiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și 

până la epuizare convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. 

3.2. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

formă de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
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CLAUZE OBLIGATORII 

 

Art.4. Obiectul Contractului  

 

4.1. (1) Obiectul contractului îl reprezintă prestarea Serviciilor de realizare a expertizei tehnice, 

expertizei la cerinta esentiala securitate la incendiu si a auditului energetic, asupra imobilelor 

Spitalul Municipal de Urgență Pașcani necesare accesarii de finantari nerambursabile. 

în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, caietul  de sarcini, propunerea tehnică şi 

financiară, parte integrantă din prezentul contract.  

(2) Prestatorul se obliga să realizeze serviciile prevăzute în prezentul contract în conformitate cu 

documentaţia de atribuire şi oferta acestuia şi să transmită Achizitorului documentatia rezultata in urma 

prestarii serviciilor in format electronic (PDF) si fizic 2 exemplare originale semnate si stampilate. 

4.2. Documentatia Tehnica realizata va curpinde: 

a) Expertiza tehnica, elaborata de specialisti acreditati MLPAT, realizata in conformitate cu 

prevederile legislative in vigoare aplicabile 

b) Expertiza la foc, elaborata de specialisti acreditati, realizata in conformitate cu prevederile 

legislative in vigoare aplicabile 

c) Auditului energetic, elaborat de specialisti acreditati, realizat in conformitate cu prevederile 

legislative in vigoare aplicabile 

 

4.3. Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce derivă din obiectul contractului se transfera și 

devin proprietatea achizitorului. 

 

Art.5. Preţul Contractului 

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

__________lei, făra T.V.A, la care se adaugă T.V.A. aferentă in cuantum de_________ conform cotei 

valabile la semnarea prezentului contract. 

5.2. Platile se vor efectua numai pe baza confirmarilor verificate si asumate de către persoana 

imputernicita in acest sens de achizitor, respectiv Responsabilul cu indeplinirea contractului. 

5.3. Pretul prezentului contract este ferm si nerevizuibil pe toata durata contractului.  

     

Art.6. Durata Contractului 

6.1. Durata contractului este de la data semnării contractului până la data îndeplinirii obligaţiilor în 

integralitatea lor, de către fiecare parte.  

6.2. Durata de elaborare a întregii documentaţii, este de maxim 30 de zile calendaristice de la data 

ordinului de începere. 

 

Art.7. Documentele contractului 

7.1. Documentele contractului sunt: 
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- Caietul de sarcini  

- Formularul de ofertă; 

- Alte documente anexe la contract. 

 

Art.8. Standarde 

8.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele şi legislaţia în vigoare. 

 

Art.9. Caracterul de document public 

9.1 Accesul persoanelor la informaţiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor şi 

procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu 

poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de 

proprietate intelectuală, potrivit legii.  

 

Art.10. Drepturi de proprietate intelectuală 

10.1 În relaţia dintre Părţi, Prestatorul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate 

intelectuală asupra Documentelor elaborate de către acesta (sau în numele acestuia) până la avizarea lor 

de către Achizitor în Consiliul Local al Muncipiului Pascani, dată la care devin proprietatea acestuia din 

urmă.  

10.2 De la data aprobării şi recepţionarii de către Achizitor, Prestatorul cesionează drepturile patrimoniale 

ale acestuia către achizitor. Cesiunea va fi exclusivă şi va fi făcută conform Legii nr. 8/1996 privind 

dreptul de autor şi drepturile conexe, republicata, cu modificările și completările ulterioare. 

10.3 Se consideră că (prin semnarea Contractului) Prestatorul autorizează Achizitorul să copieze, să 

folosească şi să transmită documentele elaborate (sau în numele acestuia), inclusiv modificările aduse 

acestora. 

10.4 Prestatorul are dreptul de a folosi denumirea și sigla Achizitorului, titlul şi valoarea proiectului 

rezultat în urma realizării serviciilor din cadrul acestui contract în activităţile de promovare a propriilor 

servicii. Prestatorul poate păstra copii ale documentelor şi datelor dobândite sau rezultate pe parcursul 

derulării contractului (consemnări sau materiale justificative dobândite, întocmite, compilate sau pregătite 

de catre prestator), inclusiv ale proiectului final. 

10.5 Prestatorul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror: 

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

(brevete, programe, mărci înregistrate etc.), în legătură cu prestarea serviciilor;  şi 

b) daune – interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel 

de încălcare rezultă din respectarea documentaţiei emise de către Achizitor. 
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Clauze specifice 

 

11. Garanţia de bună execuţie 

 

12.1. Nu este cazul. 

 

Art.12. Responsabilităţile Prestatorului 

12.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta, în condiţiile legislaţiei romane, serviciile prevăzute în 

Contract, în perioada/perioadele convenite, cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite 

angajamentului asumat, şi în conformitate cu propunerea să tehnică.  

(2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, 

materiale, echipamentele sau alte asemenea, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea 

asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract. 

12.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu Contractul de 

prestare convenit. Totodată este răspunzător de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 

utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului. 

 

Art.13. Responsabilităţile Achizitorului 

13.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 

acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului. 

13.2.  Achizitorul pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică are obligaţia de a se implica 

activ prin reprezentanţii săi pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării 

serviciilor care sunt în responsabilitatea beneficiarului şi de care depind îndeplinirea obligaţiilor 

contractuale ale prestatorului. 

13.3. Achizitorul va pune la dispozitia Prestatorului toate informatiile solicitate de catre acesta pentru 

prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract in termen de maxim 3 zile de la solicitarea 

Prestatorului. In cazul imposibilitatii respectarii acestui termen Achizitorul va notifica Prestatorul iar 

termenul de prestare a serviciilor de catre acesta din urma se va prelungi cu termenul de raspuns al 

Achizitorului. 

 

Art.14. Recepţie şi verificări 

14.1. Achizitorul are obligaţia de a verifica modul de prestare a serviciilor şi furnizare a documentelor 

pentru a stabili conformitatea lor cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile prezentului contract. 

14.2. Achizitorul are dreptul de a verifica periodic modul de prestare a serviciilor şi documentele pe 

parcursul furnizării/întocmirii acestora pentru a stabili conformitatea lor cu cerinţele din caietul de sarcini, 

documentaţia de atribuire. Verificările efectuate periodic, vor fi în concordanţă cu graficul convenit, după 

caz. Acestea se pot numi verificări de parcurs şi se vor concretiza prin întocmirea unui Proces Verbal în 

care se va menţiona rezultatul verificărilor, inclusiv eventuale recomandări. 
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14.3. În cazul în care reprezentanţii Achizitorului însărcinaţi cu verificările conform art. 14.2 de mai sus 

constata că serviciile nu au fost prestate şi/sau Documentele nu au fost furnizate în conformitate cu 

solicitările Achizitorului şi prevederile Contractului, vor consemna aspectele semnalate în Procesul 

Verbal menţionat la art. 14.2 şi îl vor notifica în mod corespunzător pe Prestator, stabilind inclusiv 

termenul acordat pentru remedieri. 

14.4. Procesul verbal de recepţie nu îl va exonera pe prestator de răspunderea pentru viciile de execuţie 

cauzate de realizarea necorespunzătoare a documentaţiei de către acesta. 

 

Art.15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

15.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea Serviciilor in termen de 2 zile de la primirea ordinului 

de incepere a contractului. 

15.2 (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suporta 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 adaugă la preţul contractului 

15.3. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare faza a acestora prevăzută a fi 

terminată într-o perioada stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 

termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care: 

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

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

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

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

prestare şi vor semna un act adiţional. 

15.4. Cu excepţia prevederilor de la art. 21, o întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul 

Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului potrivit prevederilor art. 19. 

15.4. În afară cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 

întârziere în îndeplinirea contractului din culpa exclusiva a Prestatorului dă dreptul achizitorului de a 

solicita penalităţi prestatorului. 

 

Art.16. Modalităţi de plată 

16.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Prestator pentru serviciile prestate în termen de 30 

zile de la data primirii facturii emisă de către Prestator, în baza documentelor ce atestă predarea 

documentaţiei şi însuşirea acestora de către Achizitor, fără obiecţiuni. 

16.2 Transele de plata sunt urmatoarele: 

……………………. 
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Art.17. Ajustarea preţului contractului 

17.1. Preţul contractului este ferm şi neajustabil. 

17.1. Prin excepţie, ajustarea preţului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa 

de valabilitate se va efectua în condiţiile modificărilor legislative aplicabile. 

 

Art.18. Modificări şi amendamente 

18.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. 

 

Art.19 Penalităţi, daune - interese 

19.1. În cazul în care, din vină să exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a percepe un cuantum de 0,06%/zi din valoarea 

contractului până la îndeplinirea obligaţiei respective. 

19.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza plata facturilor in termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,06%  din 

plata neefectuata/zi de intarziere. 

 

Art.20. Încetarea Contractului. Rezilierea Contractului 

20.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situaţii: 

a) prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului contract şi 

legislaţiei aplicabile; 

b) prin acordul părţilor consemnat în scris; 

c) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi executa sau executa necorespunzător obligaţiile 

contractuale. 

20.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 

contractante. 

20.3. Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract. 

20.4. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptul 

achizitorului de a solicita constatarea nulităţii absolute a acestuia, în conformitate cu dispoziţiile dreptului 

comun, Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul perioada de valabilitate a acestuia în una 

din următoarele situaţii: 

a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislaţiei achiziţiilor; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor 

care rezultă din legislaţia europeană relevanta şi care a fost constatata printr-o decizie a Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene; 

c) în cazul modificării contractului în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 
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caz in care va datora prestatorului drept daune-interese contravaloarea serviciilor prestate in intervalul de 

valabilitate a contractului de servicii, daca acestea au fost receptionate, sau o valoare proportional egala 

cu durata executata a contractului de servicii din durata totala prevazuta in contract, daca acestea nu au 

fost receptionate. 

20.5. Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fără efectuarea vreunei alte 

formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Prestatorul subcontracteaza sau 

cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale. 

 

Art.21. Forţă Majoră 

21.1. Forţă majoră este constatata de o autoritate competenta. 

21.2. Forţă majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

Contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta sub rezerva constatării ei potrivit legii. 

21.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

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

21.4. Partea contractantă care invocă forţă majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 

mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării 

consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte părţi. 

21.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 60 de zile, 

oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără 

că vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune – interese. 

 

Art.22. Soluţionarea litigiilor 

22.1. Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice 

neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului. 

22.2. În ipoteza în care părţile nu reuşesc o soluţionare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita că 

dispută să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din Romania. 

 

Art.23. Limbă care guvernează Contractul 

23.1. Limbă care guvernează Contractul este limba romană. 

 

Art.24. Asigurări 

24.1. Prestatorul are obligaţia respectării legislaţiei aplicabile în domeniul asigurărilor de răspundere 

civilă profesională, pe toată perioada de derulare a contractului, daca este cazul. 

 

Art.25. Legea aplicabilă Contractului 

25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
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Art.26. Subcontractarea 

26.1. Subcontractarea 

26.1.1. La încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanti, este obligatorie 

furnizarea către Achizitor a contractelor încheiate de către Prestator cu subcontractanţii nominalizaţi în 

oferta sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce le revin acestora, precum şi sumele aferente 

prestaţiilor, să fie cuprinse în Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să cuprindă obligatoriu, 

însă fără a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanti, datele 

de contact, activităţile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferenta prestaţiilor, opţiunea de a fi plătiţi 

direct de către Achizitor, opţiunea de cesionare a contractului în favoarea Achizitorului (dacă este cazul). 

26.1.2. Prestatorul are dreptul de a înlocui/implică noi subcontractanti în perioada de implementare a 

Contractului, cu condiţia ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanţială a acestuia, în 

conformitate cu cele prevăzute expres de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice. 

26.1.3. Prestatorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de 

implementare a contractului fără acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind 

înlocuirea/implicarea de noi subcontractanti, va fi înaintată de către Prestator în vederea obţinerii 

acordului Achizitorului într-un termen rezonabil şi nu va putea fi mai mic de 5 zile înainte de momentul 

începerii activităţii de către noii subcontractanti. 

26.1.4. În situaţia prevăzută la art. 26.1.2., Prestatorul poate înlocui/implica subcontractanţii în perioada 

de implementare a contractului, in aceleasi conditii ca si pentru oferta intiala, în următoarele situaţii: 

a) înlocuirea subcontractantilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în oferta ca 

fiind realizate de subcontractanti; 

b) declararea unor subcontractanti, ulterior semnării contractului, în condiţiile în care lucrările ce urmează 

a fi subcontractate au fost prevăzute în oferta, fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora; 

c) renunţarea, retragerea subcontractantilor din contract. 

26.1.5. Dispoziţiile privind înlocuire/implicarea de noi subcontractanti nu diminuează în nici o situaţie 

răspunderea Prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului. 

26.1.6. În vederea finalizării Contractului, Achizitorul poate solicita în condiţiile legislaţiei achiziţiilor, 

iar Prestatorul se obliga să cesioneze în favoarea Achizitorului, contractele încheiate cu subcontractanţii 

acestuia, Prestatorul obligându-se totodată să introducă în contractele sale cu subcontractanţii clauze în 

acest sens. Într-o asemenea situaţie Contractul va fi continuat de subcontractanti. Dispoziţiile privind 

cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează în nici o situaţie răspunderea Prestatorului faţă de 

Achizitor în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului. 
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26.2. Plata directă către subcontractanti 

 

26.2.1. Achizitorul poate efectua plati corespunzătoare părţii/părţilor din Contract îndeplinite de către 

subcontractanti dacă aceştia şi-au exprimat în mod expres această opţiune, conform dispoziţiilor legale 

aplicabile privind achiziţiile publice. 

26.2.2. În aplicarea prevederilor art. 26.2.1., subcontractanţii îşi exprima la momentul nominalizării lor în 

ofertă şi oricum nu mai târziu de data încheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora în 

Contract, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor. 

26.2.3. Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atuncti când prestaţia 

acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, Prestator şi 

subconstractant sau de Achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează 

confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant. 

26.2.4. În aplicarea prevederilor art. 26.1.7. Acordul părţilor se poate materializa prin încheierea unui act 

adiţional la contract între Achizitor, Prestator şi Subcontractant atunci când contractul de subcontractare 

este cesionat Achizitorului. 

Art.27. Comunicări 

 

27.1. (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. 

27.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii 

comunicării. 

 

          Părţile au înţeles să încheie astăzi, _______________, prezentul contract în  2 (două) exemplare, 

ambele cu valoare de original, unul pentru prestator şi unul pentru achizitor. 

 

 

  ACHIZITOR                                                                                                  PRESTATOR 

 


