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FORMULAR 1 

 

OPERATORUL ECONOMIC                                        Înregistrat la sediul Mun. Bacau 

............/.........…………........................                                                  ................................................   

     (denumirea/numele)  

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către,  

Municipiul Bacău 

Adresa:  Str. Marasesti, nr. 6, oras Bacau, judet Bacau, Romania 

Ca urmare a invitaţiei de participare trimisa pe data de  _________________________,  in calitate de 

achizitor, prin care suntem  invitaţi să prezentăm oferta în scopul atribuirii contractului de achiziţie 

publică de Servicii de formare profesionala, în cadrul proiectului POSDRU/125/5.1/S/126111, ”Sistem 

integrat de cresterea ocupabilitatii ”,  

noi .............................................................................................................. cu sediul in localitatea 

............................................str. ........................................... nr. ...................., ap...., 

prin reprezentant legal............................................................, telefon............................................., 

fax.................................., adresa de email.................................., vă transmitem alăturat, oferta noastră. 

    Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 

 

Data completării ............…………….                     

 

Cu stimă, 

 OPERATORUL  ECONOMIC, 

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

prin reprezentant legal .............................................., 

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

(semnătura autorizată) 

FORMULAR 2 

OFERTANTUL 

____________________ 
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(denumirea/numele) 

 

INFORMAŢII GENERALE 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... 

(numărul înmatriculare/înregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 

 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, 

certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare 

specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

1._______________________________________________________ 

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 

2._______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 

4._______________________________________________________ 

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 

 

FORMULAR 3 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

_____________________ 

(denumirea/numele) 
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DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

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

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 

excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am 

fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale 

unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

 

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

că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 

doveditoare de care dispun. 

 

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

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

Data completarii ......................      Operator economic, 

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

(semnatura autorizata) 
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FORMULAR 4 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

_____________________ 

(denumirea/numele) 

 

1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant 

împuternicit al ..............................................................., declar pe propria răspundere, în calitate de 

ofertant la procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de achiziţie de Servicii de formare 

profesionala, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că: 

    a) nu suntem în stare de faliment ori lichidare, afacerile noastre nu sunt conduse de un administrator 

judiciar sau activităţile noaste comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu 

creditorii. De asemenea, nu suntem într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

    b) nu fac/facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea noastră în una dintre situaţiile 

prevăzute la lit. a); 

    c) ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către 

bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 

România sau în ţara în care suntem stabiliţi, până la termenul limită de depunere al ofertei; 

    d)  în ultimii doi ani ne-am îndeplinit sau nu ne-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, 

din motive imputabile, fapt care nu a produs sau nu este de natură să producă grave prejudicii 

beneficiarilor acestuia; 

    e) nu am fost condamnaţi, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 

o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. 

2. De asemenea, certific faptul că nici unul dintre subcontractorii nominalizaţi în cadrul ofertei nu se 

regăseşte în nici una dintre situaţiile de mai sus. 

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

achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi 

experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem. 

4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai achizitorului – Municipiul Bacău, cu privire 

la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 

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

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 
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(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de 

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

____________________________________.(denumire/nume operator economic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR 7 

OPERATOR ECONOMIC 

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

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 
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 Subsemnatul, …………..……………(nume şi prenume), reprezentant legal al  

………………………………………………..(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), 

în calitate de ofertant la procedura de achiziţie publica privind Servicii de formare profesionala, 

desfăşurată de către Municipiul Bacău, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 

procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că: 

a) Nu mă aflu în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 

utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, şi anume nu mă aflu 

în situaţia în care există legături între persoanele cu funcție de decizie din cadrul Achizitorului şi Ofertant, 

între membrii comisiei de evaluare şi Ofertant şi nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme 

participante la aceasta procedura de achiziţie. 

b) Nu mă aflu în situaţia prevăzută la art.69, punct 1) din OUG nr.34/2006 privind atribuirea 

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

concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări ulterioare, respectiv, nu am membri în cadrul 

consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi 

persoane care: 

- Sunt soţ/soţie 

- Sunt rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv 

- Se află în relaţii comerciale (astfel cum acestea sunt prevăzute la art.69 lit. a) respectiv, persoane 

care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al societăţii noastre ori persoane care 

fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al societăţii noastre),cu 

persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul achizitorului. 

 De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris 

Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de 

achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din 

O.U.G. nr. 66/2011. 

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

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

doveditoare de care dispun.  

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

Operator economic, 

.............................. (semnatura autorizata) 
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FORMULAR 8 

OPERATOR ECONOMIC 

___________________ 

(denumirea) 

___________________ 

(sediul) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ TEHNICĂ 

 

Către,  

Municipiul Bacău 

Adresa:  Str. Marasesti, nr. 6, oras Bacau, judet Bacau, Romania 

 

Vă transmitem alăturat oferta tehnică pentru Servicii de formare profesionalain cadrul proiectului 

POSDRU/125/5.1/S/126111, ”Sistem integrat de cresterea ocupabilitatii ”, finanţat din fonduri 

structurale nerambursabile. 

 

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

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

 

Data:[ZZ.LL.AAAA] 

 

(numele în clar)____________________, (semnătura),  

în calitate de _____________, legal autorizat să semnez oferta pentru si în numele 

____________________________________. 

(denumire/nume ofertant) 
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FORMULAR 9 

OPERATOR ECONOMIC 

___________________ 

(denumirea) 

___________________ 

(sediul) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 

 

Către,  

Municipiul Bacău 

Adresa:  Str. Marasesti, nr. 6, mun. Bacău, județ Bacău, România 

 

Doamnelor/Domnilor, 

 

1. Examinând specificatiile tehnice pentru Servicii de formare profesionala in cadrul proiectului 

POSDRU/125/5.1/S/126111, ”Sistem integrat de cresterea ocupabilitatii ”, 

 

Subsemnatul ________________________________________ (numele si prenumele), în calitate 

de reprezentant al ofertantului 

___________________________________________________________(denumirea/numele 

ofertantului), cu sediul în _________________________________ ne oferim ca, în conformitate cu 

prevederile si cerintele cuprinse în specificatiile tehnice mentionată, să prestamservicii de formare 

profesionala, pentru suma de _____________________________________________ (suma în cifre si 

în litere exprimata in Lei) la care se adauga TVA in suma de __________________ . 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câstigătoare, să prestam serviciile, 

conform graficului de timp stabilit de comun acord la semnarea contractului de prestare servicii. 

3. Ne angajăm să mentinem această ofertă valabilăpentru o durata de __________ zile până la 

data de ____________________, si ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptată oricând 

înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea si semnarea contractului această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă 

de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câstigătoare, vor constitui un contract angajament 

între noi. 

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

pe care o puteţi primi. 
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Anexă la oferta financiară 

Nr. 
Tip de serviciu 

/curs 

Nr. ore 

grupă 
Cost orar 

Nr. 

grupe 

Nr. 

Tuturori/grupa 

Cost estimat 

(fără TVA) 

1 
Curs calificare 

Teorie 
120  3  1 

 

2 
Curs calificare 

Practică 
240  3 2 

 

3 
Curs 

Perfecționare 25  9  1  

Total estimat (fără TVA)  

 

* pretul unitar poate fi defalcat pe teoria si pratica, daca se considera necesar 

 

Data întocmirii: [ZZ.LL.AAAA] 

_________________________________(numele în clar) 

__________________________________(semnătura), 

în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez oferta pentru si în numele 

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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FORMULAR 10 

OPERATOR ECONOMIC 

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

(denumirea/numele) 

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI 

 

 Către, 

Mun. Bacău 

Adresa:  Str. Marasesti, nr. 6, mun. Bacău, județ Bacău, România 

 

Referitor la procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de Servicii 

de formare profesionala, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la: 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la 

aspectele menţionate mai sus. 

 

Cu consideraţie,  

____________________ 

___________________________ 

 (adresa) 

……………………………………… 

(semnatura autorizată) 
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Formular 11 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE 

DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  

 

 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit 

al...........................................................................................,  

              (denumirea/numele şi sediul/adresa 

candidatului/ofertantului) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în 

tabelul anexat sunt reale. 

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

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

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

din prezenta declaraţie. 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

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

                                                                                                  (denumirea şi adresa autoritaţii contractante) 

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 

……………………………………………………...... 

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

       

 

          Operator, 

            

             ………… ………………. 

            

           (semnatura autorizată )   
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Nr. 

Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din contract 

ce urmează a fi 

subcontractante 

Acord subcontractor cu 

specimen de semnatură 

    

    

    

            

    

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

Operator economic, 

            

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

            

   (semnatura autorizată) 
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Formular 12 

 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARAŢIE 
privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 anişi a contractelor în derulare 

 

Subsemnatul, reprezentant al __________________________________, (denumirea / numele şi sediul / 
adresa operatorului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie 
pentru ............................................................., organizată de Municipiul Bacău şi ţinând cont de 
prevederile legislaţiei penale aplicate faptei de fals în declaraţii, că datele prezentate în tabelul anexat 
sunt reale. 
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

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

doveditoare. 

 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, alte persoane juridice să 

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Municipiului Bacău cu privire la orice aspect în măsură 

să dovedească veridicitatea datelor declarate. 

 

 

Data completării 

 

Operator economic, 

(semnătura autorizată) 



 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013INVESTESTE IN OAMENI! 
Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” 

Domeniul Major De Intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Beneficiar: Municipiul Bacau 

Partener:AgentiaJudeteanapentruOcupareaFortei de MuncaSatu Mare 
Titlu proiect: “Sistem integrat de creștere a ocupabilității” 

OPERATOR ECONOMIC ____________________ 

(denumirea/numele) 

Anexa 1 la Formularul 12 

Lista contractelor prestate 

* Calitatea în care ofertantul a participat la realizarea contractului menţionat (contractant unic, contractant conducător de asociere, contractant asociat, 

subcontractant) 

** Se va preciza data semnării şi data finalizării contractului 

Notă: în cazul unei asocieri/subcontractări, formularul şi anexa vor fi completate separat de fiecare operator în parte 

Nr. crt. 

Obiectul 

contractului 

(numele 

contractului, 

denumire şi cod 

COR curs)  

Cod CPV 

Beneficiar 

(numele şi 

adresa 

completă)/g

rupă 

deschisă (se 

va 

menţiona)  

Calitatea 

prestatorului 

* 

Procentul 

din 

contract 

îndeplinit 

de 

prestator 

(%) 

Perioada derulării contractului ** 

Scurtă 

descriere a 

serviciilor 

prestate  

Preţul 

total al 

contract

ului 

         

         

         

         



 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007- 2013INVESTESTE IN OAMENI! 

Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” 
Domeniul Major De Intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 

Beneficiar: Municipiul Bacau 
Partener:AgentiaJudeteanapentruOcupareaFortei de MuncaSatu Mare 

Titlu proiect: “Sistem integrat de creștere a ocupabilității” 

 

FORMULAR 13 

CERTIFICAT 

de participare la licitaţie cu oferta independenta 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 

............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publica 

organizata de........................................, în calitate de autoritate contractanta, cu 

nr.....................................din data de..............................., certific/certificam prin prezenta ca 

informaţiile conţinute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere. 

II. Certific/Certificam prin prezenta, în numele.........................................., urmatoarele: 

1. am citit si am înţeles conţinutul prezentului certificat; 

2. consimt/consimţim descalificarea noastra de la procedura de achiziţie publica în condiţiile 

în care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete în orice privinţa; 

3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa înainteze 

oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de oferta; 

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoana fizica sau 

juridica, alta decât ofertantul în numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza în cadrul 

aceleiasi proceduri de achiziţie publica sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 

5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata în mod independent faţa de oricare 

concurent, fara a exista consultari, comunicari, înţelegeri sau aranjamente cu acestia; 

6. oferta prezentata nu conţine elemente care deriva din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 

priveste preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la 

respectiva procedura sau intenţia de a include în respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au 

legatura cu obiectul respectivei proceduri; 

7. oferta prezentata nu conţine elemente care deriva din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 

priveste calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 

8. detaliile prezentate în oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent 

înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţata de contractor. 

III. Sub rezerva sancţiunilor prevazute de legislaţia în vigoare, declar/declaram ca cele 

consemnate în prezentul certificat sunt adevarate si întrutotul conforme cu realitatea. 

                                                                                                          Ofertant, 

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

Reprezentant/Reprezentanţi legali  



 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007- 2013INVESTESTE IN OAMENI! 

Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” 
Domeniul Major De Intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 

Beneficiar: Municipiul Bacau 
Partener:AgentiaJudeteanapentruOcupareaFortei de MuncaSatu Mare 

Titlu proiect: “Sistem integrat de creștere a ocupabilității” 

Data: ………………       (semnaturi) 

 

Contract de prestare servicii 

nr. ............ din data ...................... 

 

1. Părţile contractante 

În temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

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

modificările şi completările ulterioare, în ceea ce privește aplicarea principiilor nediscriminării şi 

tratamentului egal, al recunoaşterii reciproce, al transparenţei, al proporţionalităţii, al asumării 

răspunderii, precum şi cu respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese şi a 

neretroactivităţii contractului, s-a încheiat prezentul contract de prestare servicii, 

 între 

 Mun. Bacău, ..................., ..................., ..................., ..................., ..................., ..................., 

în calitate de Achizitor, pe de o parte, 

şi  

 ......................................, cu sediul în ..................................., telefon ....................., cod fiscal 

................., cont bancar RO.............................., deschis la Banca..........., reprezentată prin 

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

 

2. Definiţii  

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

a) Contract- prezentul contract şi toate anexele sale; 

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

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

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d) Servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  

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

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care Furnizorul are obligaţia de a le furniza aferent 

serviciilor prestate conform contractului; 

f) Forţa majoră- reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii 
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sau vinei acestora, 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; An - 365 de zile. 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural şi viceversa, 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. 

 

4. Obiectul şi preţul contractului 

4.1 - Obiectul contractului este: „Servicii de formare profesionala”, pentru proiectul „Sistem 

integrat de cresterea ocupabilitatii” – nr. de identificare contract de finanţare 

POSDRU/125/5.1/S/126111, în conformitate cu dispoziţiile Ofertei Tehnico-Financiare a 

Prestatorului (anexa a contractului), 

4.2 - Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 

Prestatorului de către achizitor, este de .................(in litere) Lei la care se adauga TVA in valoare de 

.................(in litere). 

4.3. Plata facturilor ce vor fi emise de catre Prestator si a proceselor verbale de receptie, care vor fi 

incheiate dupa primirea facturilor fiscale, va fi efectuata de catre Achizitor în termenul de maximum 

60 de zile de la emiterea acestora. 

 

5. Durata contractului 

5.1 - Durata prezentului contract este de la data semnarii de ambele părţi si este valabil pana la .......... 

 

6. Obligaţiile principale ale Prestatorului 

6.1 - Prestatorul se obligă să presteze” Servicii de formare profesionala”, în perioada convenită şi în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

6.2 - Prestatorul se obligă să prestezeserviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în oferta 

tehnică cât şi în baza termenelor stabilite. 

6.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror: 
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i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

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

utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 

astfel de încălcare rezultă din respectarea documentatiei pentru ofertanti întocmita de către 

Achizitor. 

 

7. Obligaţiile principale ale achizitorului 

7.1 - Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului 

de achiziţie de „Servicii de formare profesionala”. 

7.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 

7.3 - Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 zile de la expirarea perioadei prevăzute 

convenite (conform 4.3), Prestatorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce 

Achizitorul onorează factura, Prestatotul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 

 

8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

8.1 - 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 respectivei prestaţii, respectiv 0,1% pentru fiecare zi de 

întârziere. 

8.2 - În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 zile de la expirarea perioadei 

de graţie convenite (conform 7.3), atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată, respectiv 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. 

8.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 

contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 

8.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 

adresată Prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 

această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 

Prestator. În acest caz, Prestator are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 

din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

9. Alte responsabilităţi ale Prestatorului 

9.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta servicii prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
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         (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 

cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract 

sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

 

10. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

10.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 

acesta le-a cerut în oferta tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 

 

11. Recepţie şi verificări  

11.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica serviciile pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile 

din oferta tehnică prezentata şi din specificatiile tehnice. 

 

12. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 

primirea ordinului de începere a fiecărei prestaţii în parte.  

           (2) În cazul în care Prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 

exclusivitate Achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 

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

12.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută 

a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de livrare, trebuie finalizate în termenul convenit de 

părţi, termen care se calculează de la data începerii furnizării bunurilor. 

            (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 Prestator 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.  

12.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta 

are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de 

prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 

12.4 - 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.  
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13. Subcontractanţi 

13.1 -  Achizitorul şi Prestatorul au decis de comun acord sa nu existe subcontractanţi. 

 

14. Forţa majoră 

14.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

14.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

14.3 - 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. 

14.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 

în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

14.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

14.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilaltepărţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca 

vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

15. Soluţionarea litigiilor 

15.1 - 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. 

15.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 

către instanţele judecătoreşti din România.  

 

16. Limba care guvernează contractul 

16.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

17. Comunicări 
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17.1 - (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. 

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

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

18. Legea aplicabilă contractului 

18.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

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

unul pentru fiecare parte.  

 

 

                       Achizitor,       Prestatorul, 

MUNICIPIUL BACĂU              

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

        

......             

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

      Primar       Reprezentant 

 

 

 

 

 

 

 

 


