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CAPITOLUL II 

  
FORMULARE și Anexe 

 

Formularul 1 – Scrisoare de înaintare a ofertei si anexa Împuternicire (dacă este cazul/ model) 

Formularul 2 – Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 şi art. 167 din 

Legea nr. 98/2016 

Formularul 3 – Declarația privind evitarea conflictului de interese prevăzut la art. 59 și art. 60 din Legea 

nr. 98/2016 și Anexă cu menţionarea persoanelor cu funcţie de decizie 

Formularul 4 -  Angajament terţ susţinător privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului/grupului de 

operatori economici 

Formularul 5 - Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie 

publica 

Formularul 6  - Informatii generale 

Formularul 7 - Declaraţie privind principalele prestari de servicii similare în ultimii 3 ani, anexă la declaraţia 

privind principalele prestari de servicii similare în ultimii 3 ani 

Formularul 8 - Experienta similara 

Formularul 9 -  Angajament privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/candidatului/grupului de 

operatori economici 

Formularul 10 -  Propunere tehnică 

Formularul 11 -  Declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea obligațiilor referitoare la condițiile de 

mediu, sociale și de muncă 

Formularul 12 -  Formular de ofertă 

Formularul 13 - Propunere financiară detaliată  
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FORMULAR 1  

Înregistrată la sediul Autorităţii Contractante (..................., România) 

Nr. .......... / …………………. 

 

OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 

Adresa: ………………………………… 

Telefon :………………………………… 

Fax :……………………………………... 

E-mail: …………………………………… 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către:   Ministerul Educației (ME) – Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Externe,  

  Adresa: Str. Puțul cu Plopi, nr.7, Sector 1, București 

Tel.: ............ 

 

Ca urmare a anunțului publicat  pe site-ul institutiei, www.edu.ro, privind aplicarea procedurii de achiziţie 

publică, prin Normele procedurale interne pentru atribuirea contractului având ca obiect „Servicii pentru 

organizare Workshop-uri/Ateliere în cadrul proiectului „Competența și eficiența în predarea limbii 

române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România” Cod proiect 152864, 

Activitate A1.1, Activitate 4, orașul Cluj Napoca, în perioadele: eveniment 1: 16-17 februarie 2023; eveniment 

2:  23-24 februarie 2023;  eveniment 3: 20-28 aprilie 2023;  eveniment 4: 15-26 mai 2023;  eveniment 5: 20-28 

iulie 2023 

 

Subsemnatul …………………………….., reprezentant împuternicit al operatorului economic 

……………………………………………………………. transmitem alăturat următoarele: 

 

Pachetul/ plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, într-un exemplar original: 

1. documentele care însoțesc oferta; 

2. propunerea tehnică; 

3. formularul de ofertă și propunerea financiară. 

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră. 

 

Cu stimă, 

[Nume ofertant],       Data completarii  

(numele, semnatura autorizata si stampila)    [ZZ.LL.AAAA] 

Operator economic 

____________________  

(denumirea/numele)  

  

http://www.edu.ro/
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ÎMPUTERNICIRE 

 

Subscrisa ………………………….....................................................................…, (nume/ denumire) cu sediul în 

…………………….......................................………..., (adresa  operatorului economic) înmatriculată la 

Registrul Comerţului sub nr. ……………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin 

…………………………, în calitate de …………………………………, împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna 

………………………, domiciliat în ………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. 

………………, CNP …………………, eliberat de …………………………, la data de …………, având funcţia 

de …………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. ……………………, organizată de 

Ministerul Educației, în calitate de autoritate contractantă în scopul atribuirii contractului având ca obiect 

„Servicii pentru organizare Workshop-uri/Ateliere în cadrul proiectului „Competența și eficiența în 

predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România” Cod 

proiect 152864, Activitate A1.1, Activitate 4, orașul Cluj Napoca, în perioadele: evenimentul 1: 16-17 

februarie 2023; eveniment 2:  23-24 februarie 2023;  eveniment 3: 20-28 aprilie 2023;  eveniment 4: 15-26 mai 

2023;  eveniment 5: 20-28 iulie 2023. 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta 

procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau 

în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate 

actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de 

identitate, carte de identitate, paşaport).  

 

Data completarii  …………                          Denumirea mandantului  

                            S.C. ……………………………… 

                                           reprezentată legal prin  

                                       ___________________ 

                              (Nume, prenume)  

………………………………..                            ___________________________  

(Specimenul de semnatura  al                                            (Functie)  

    persoanei imputernicite)                                                 ___________________________  

(ştampila şi semnătură autorizată în original)   
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FORMULARUL 2 

Operator economic 

____________________  

(denumirea/numele)  

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 şi art. 167 din 

Legea nr. 98/2016 

 

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

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

achiziția publică având ca obiect „Servicii pentru organizarea Workshop-uri/Ateliere în cadrul proiectului 

„Competența și eficiența în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților 

naționale din România” Cod proiect 152864, Activitate A1.1, Activitate 4, orașul Cluj Napoca, în 

perioadele: evenimentul 1: 16-17 februarie 2023; eveniment 2:  23-24 februarie 2023;  eveniment 3: 20-28 aprilie 

2023;  eveniment 4: 15-26 mai 2023;  eveniment 5: 20-28 iulie 2023. 

 organizată de Ministerul Educației, la data de ....................., sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice, că nu ne aflăm în nici una dintre situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice. 

2. Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca prin prezenta înțeleg că autoritatea contractantă poate exclude 

un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care ia la cunoştinţă că operatorul economic 

se află, având în vedere acţiunile sau inacţiunile săvârşite înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situaţiile 

prevăzute la art. 164, 165 şi 167, din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, de natură să atragă excluderea 

din procedura de atribuire. 

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

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 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 autorităţii contractante – Ministerul Educației, 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. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» din Codul Penal referitor 

la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 (din Noul 
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Cod Penal) 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 :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura), 

în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

_______________________ 

(denumire/nume operator economic) 

 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta 

declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau 

legal. 
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FORMULARUL 3 

Operator economic 

____________________  

(denumirea/numele)  

DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese 

(art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016) 

 

1. Subsemnatul(a) .............................................................………… (denumirea, numele operatorului 

economic), in calitate de ofertant /ofertant asociat/subcontractant/terț susținător la achiziția publică având ca 

obiect „Servicii pentru organizare Workshop-uri/Ateliere în cadrul proiectului „Competența și eficiența 

în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România” Cod 

proiect 152864, Activitate A1.1, Activitate 4, orașul Cluj Napoca, în perioadele evenimentul 1: 16-17 

februarie 2023; eveniment 2:  23-24 februarie 2023;  eveniment 3: 20-28 aprilie 2023;  eveniment 4: 15-26 mai 

2023;  eveniment 5: 20-28 iulie 2023, organizată de Ministerul Educației, la data de ....................., în temeiul art. 

59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului 

în declaraţii, următoarele: 

a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de 

interes, acţiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere (conform anexei) al Ministerului Educației; 

b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este 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 al Ministerului Educației; 

c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un 

interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să 

afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare; 

d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul 

consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem 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 Ministerului Educației; 

e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am 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 Ministerului Educației. 
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2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă 

dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 

atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 

derulării contractului de achiziţie publică. 

3. De asemenea, 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. 

4. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 

prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenumele)____________________, (semnătura şi ştampilă), 

în calitate de reprezentant legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

____________________________________ (denumire/nume operator economic) 
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Anexă a declarației privind evitarea conflictului de interese 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

 

 

TABEL 

CU PERSOANELE CARE DEȚIN FUNCȚII DE DECIZIE ÎN CADRUL INSTITUȚIEI 

(se completează de către Autoritatea Contractantă) 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Numele și Prenumele Funcția 

1.  Bogdan CRISTESCU Secretar de stat 

2.  Delia GAVRA Manager proiect 

3.  Daniela GALANI Responsabil financiar – proiect 

4.  Loredana DIN Contabil – proiect 

5.  
Gabriela TOMA Consilier/Responsabil juridic - proiect 

6.  Bogdan Lucian CONSTANTIN Responsabil achiziții - proiect 

7.  Andreea Cristina ZAHARIA Asistent achiziții - proiect 

 

 

Data completării :[ZZ.LL.AAAA] 

 

Operator economic,……....……………………….. 

(nume, semnătura autorizată) 
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FORMULARUL 4 

Terţ susţinător financiar 

..........................(denumirea)   

     ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR 

privind susţinerea financiară 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

Către, ................................................................................ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. 

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având 

sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi 

irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori 

economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor 

asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat 

între ofertant şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în 

propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea 

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. 

(valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la 

termen a contractului de achiziţie publică. 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem 

faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul 

de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea 

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului 

angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.  

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), 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. 
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Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru 

prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.48 alin.(1) din HG 

395/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a 

anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. 

(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 

Data completării,     Terţ susţinător, 

(semnătură autorizată) 
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FORMULARUL 5 

 

ACORD DE ASOCIERE 

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

 

Conform ____________________________________________________________. 

                            (incadrarea legala) 

Noi, parti semnatare: S.C. _______________________ 

    S.C. ________________________ 

 

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica  “ ___________ 

__________________________________________________________________”. 

                                                                 (denumire obiect contract) 

Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 

1. ___________________________________ 

2.____________________________________ 

… ___________________________________ 

 

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: 

 

_______ % S.C. ___________________________ 

_______ % S.C. ___________________________ 

 

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: 

- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste  

instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. 
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Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: 

- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a 

sarcinilor convenite de comun acord. 

 

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: 

- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat  a contractului de asociere; 

- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana 

la data incetarii asociatiei. 

 

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru 

executie obiectivului supus licitatiei: 

_______ % S.C. ___________________________ 

_______ % S.C. ___________________________ 

 

Liderul asociatiei: 

 

S.C. ______________________ 

 

Alte clauze: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

Data completarii:      LIDERUL ASOCIATIEI, 

______________      __________________ 

        ASOCIAT, 

_____       __________________________ 
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FORMULARUL 6 

Operator economic 

____________________  

(denumirea/numele)  

INFORMATII GENERALE 

 

Subsemnatul (nume si prenume) ..................................., reprezentant imputernicit al (denumirea/numele 

candidatului / ofertantului) ..........................., declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals 

in acte publice, ca datele prezentate mai jos sunt reale.  

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare_______________________________ 

                                                      (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: _____________________________________ 

                                                            (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:_______________________ 

                                                           (adrese complete, telefon, fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

 

Data completării :[ZZ.LL.AAAA] 

 

Operator economic,……....……………………….. 

(nume, semnătura autorizată) 
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FORMULARUL 7 

Operator economic 

____________________  

(denumirea/numele)  

 

 

DECLARAŢIE  

PRIVIND PRINCIPALELE PRESTARI DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

 

 

Subsemnatul ____________________ [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant 

împuternicit al ________________________________ [denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 

economic] declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele 

prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 Subsemnatul, ________________________. declar ca 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. 

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

să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai __________________________ [denumirea si adresa 

autoritaţii contractante] cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură cu activitatea noastră. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de __________________[se precizează data expirării 

perioadei de valabilitate a ofertei] 

             

Data completării......................                                                                         Operator economic autorizat  

                        

                                                                                                                    (semnătura) 
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ANEXĂ 

LA DECLARAŢIA PRIVIND PRINCIPALELE PRESTARI DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI 

Operator economic 

____________________  

(denumirea/numele)  

LISTA   

principalelor servicii  prestate în ultimii 3 ani  

 

Obiect 

contract 

 

CPV 

 

Denumirea/ 

numele 

beneficiarului/ 

clientului Adresa 

Calitatea 

 

Pet total 

contract 

 

Procent 

indeplinit de 

furnizor (%) 

 

Perioada de derulare a 

contractului 

 

Date 

(început / 

sfârşit) 

        

        

               Operator economic, 

                                                                                                                                                                         …………………………….. 

                                                                    (numele reprezentantului legal, în clar) 

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

               (semnatura autorizată)
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FORMULARUL 8 

Operator economic 

____________________  

(denumirea/numele)  

EXPERIENTA SIMILARA 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ___________________________________. 

Numărul şi data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

Tara: ____________________. 

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 

(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)   

 |_| contractant asociat 

 |_| subcontractant 

4. Valoarea contractului: 

exprimata în  exprimata 

moneda în care               în echivalent 

s-a încheiat  euro 

contractul 

a) iniţială (la data semnării contractului):   _________             ___________  

b) finală (la data finalizării contractului):  _________             ___________ 

5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

___________________________. 

6. Serviciile  prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi 

susţine experienţa similara: 

______________________________ 

Operator economic, 

……………………………..(numele reprezentantului legal, în clar) 

        .....................    (semnatura autorizată) 
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FORMULARUL 9 

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

(denumirea) 

ANGAJAMENT 

privind susţinerea tehnica si profesională 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

Către, .............................................. 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie 

publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... 

.............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi 

irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate 

resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor 

asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi 

încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au 

fost incluse în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea 

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de 

................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea 

integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică. 

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să 

răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii 

asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza 

contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de 

operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând 

în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune. 

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm 

definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea 

contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/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. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să 

răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute 

în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.48 alin.(1) din HG 

nr.395/2016, 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/candidatului/grupului de operatori 

economici). 

Data completării,       Terţ susţinător,........................... 

        .....................(semnătură autorizată) 
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FORMULARUL 10 

Operator economic 

____________________  

(denumirea/numele)  

 

PROPUNERE TEHNICĂ 

 

 

Către:  

Ministerul Educației (ME) – Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Externe,  

Adresa: Str. Puțul cu Plopi, nr.7, Sector 1, București 

 

Examinand documentația de atribuire, subsemnatul ______________________, reprezentant al ofertantului 

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

cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm ”Servicii pentru 

organizare Workshop-uri/Ateliere în cadrul proiectului „Competența și eficiența în predarea limbii 

române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România” Cod proiect 152864, 

Activitate A1.1, Activitate 4, orașul Cluj Napoca, în perioadele eveniment 1: 16-17 februarie 2023; 

eveniment 2:  23-24 februarie 2023;  eveniment 3: 20-28 aprilie 2023;  eveniment 4: 15-26 mai 2023;  

eveniment 5: 20-28 iulie 2023. 

Modul de prezentare a criteriilor solicitate 

 

Criterii solicitate Criterii oferite 

  

  

  

 

Notă: Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să fie posibilă identificarea cu uşurinţă a conformităţii/ 

corespondenţei cu specificaţiile tehnice și cerințele minime obligatorii prezentate in Caietul de sarcini.  

 

Data completării :[ZZ.LL.AAAA] 

 

Operator economic,……....……………………….. 

(nume, semnătura autorizată) 
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FORMULARUL 11 

Operator economic 

____________________  

(denumirea/numele)  

 

 

DECLARAŢIE  

pe proprie răspundere privind îndeplinirea obligațiilor referitoare la condițiile de mediu, sociale și de 

muncă 

 

 Subsemnatul ____________________ [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant 

împuternicit al ________________________________ [denumirea/numele operatorului economic] declar 

pe propria răspundere, că mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în 

conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de mediu, sociale și de muncă în vigoare în 

România. 

 

 De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile 

referitoare la mediu, sociale și de muncă și am inclus costul pentru îndeplinirea serviciilor acestor obligații. 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenumele)____________________, (semnătura şi ştampilă), 

în calitate de reprezentant legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

____________________________________ (denumire/nume operator economic) 
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FORMULARUL 12 

Operator economic, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către:  

Ministerul Educației (ME) – Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Externe,  

Adresa: Str. Puțul cu Plopi, nr.7, Sector 1, București 

Doamnelor/ Domnilor, 

 

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnatul, reprezentant al ofertantului 

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

şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm ............................ (denumirea 

achizitiei) pentru suma de [………….] lei, (suma în cifre și litere) la care se adaugă taxa pe valoarea 

adăugată în valoare de […………] lei (suma în cifre și litere). 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile conform 

solicitării Autorităţii Contractante. 

 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de____zile, (durata in cifre și litere) 

respectiv până la data de ____________, (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate 

fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

4. Până la semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, 

prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant 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. 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura), 

în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

_______________________ 

(denumire/nume operator economic) 
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FORMULARUL 13 

Operator economic        

(denumirea/numele)  
 

PROPUNERE FINANCIARĂ DETALIATĂ 

” Servicii pentru organizare Workshop-uri/Ateliere în cadrul proiectului „Competența și eficiența în 

predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România” Cod 

proiect 152864, Activitate A1.1, Activitate 4, orașul Cluj Napoca, în perioadele eveniment 1:16-17 

februarie 2023; eveniment 2:  23-24 februarie 2023;  eveniment 3: 20-28 aprilie 2023;  eveniment 4: 15-26 

mai 2023;  eveniment 5: 20-28 iulie 2023. 

 

Eveniment 1:  16-17 februarie 2023 

Nr. 

crt 

Serviciu UM Cantitate 

Pret unitar 

Lei, fara 

TVA 

Pret total 

Lei fără 

TVA T.V.A 

1 Servicii de cazare (50 persoane) noapte 50    

2 Servicii de masa din care:       

2.1 cină (50 pers ziua I) buc 50    

2.2 Prânz (50 pers ziua II) buc 50    

2.3 primire participanți/pauza de cafea (50 pers x 2 

) buc 100 

 

  

3 Servicii închiriere spații pt. desfășurarea 

evenimentului (2 săli/zi, capacitate 25/50 

persoane) eveniment 4 

 

  

4 Servicii logistică eveniment (personal 

organizare, speakeri etc.) eveniment 1 

 

  

TOTAL   

 

Eveniment 2:  23-24 februarie 2023 

Nr. 

crt Serviciu 

 

 UM Cantitate 

Pret 

unitar 

Lei, fara 

TVA 

Pret 

total Lei 

fără 

TVA T.V.A 

1 Servicii de cazare (50 persoane) noapte 50    

2 Servicii de masa din care:       

2.1 cină (50 pers ziua I) buc 50    

2.2 Prânz (50 pers ziua II) buc 50    

2.3 primire participanți/pauza de cafea (50 pers x 2 ) buc 100    

3 Servicii închiriere spații pt. desfășurarea 

evenimentului (2 săli/zi, capacitate 25/50 

persoane) eveniment 4 

 

  

4 Servicii logistică eveniment (personal 

organizare, speakeri etc.) eveniment 1 

 

  

TOTAL    
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Eveniment 3: 20-28 aprilie 2023 
Nr. 

crt 

Serviciu UM Cantitate 

Pret 

unitar 

Lei, 

fara 

TVA 

Pret 

total Lei 

fără 

TVA T.V.A 

1 Servicii de cazare (50 persoane) noapte 50    

2 Servicii de masa din care:       

2.1 cină (50 pers ziua I) buc 50    

2.2 Prânz (50 pers ziua II) buc 50    

2.3 primire participanți/pauza de cafea (50 pers x 2 ) buc 100    

3 Servicii închiriere spații pt. desfășurarea 

evenimentului (2 săli/zi, capacitate 25/50 persoane) eveniment 4 

 

  

4 Servicii logistică eveniment (personal organizare, 

speakeri etc.) eveniment 1 

 

  

TOTAL    

 

Eveniment 4: 15-26 mai 2023 
Nr. 

crt 

Serviciu UM Cantitate 

Pret 

unitar 

Lei, 

fara 

TVA 

Pret 

total Lei 

fără 

TVA T.V.A 

1 Servicii de cazare (50 persoane) noapte 50    

2 Servicii de masa din care:       

2.1 cină (50 pers ziua I) buc 50    

2.2 Prânz (50 pers ziua II) buc 50    

2.3 primire participanți/pauza de cafea (50 pers x 2 ) buc 100    

3 Servicii închiriere spații pt. desfășurarea 

evenimentului (2 săli/zi, capacitate 25/50 persoane) eveniment 4 

 

  

4 Servicii logistică eveniment (personal organizare, 

speakeri etc.) eveniment 1 

 

  

TOTAL    

Eveniment 5: 20-28 iulie 2023 
Nr. 

crt 

Serviciu UM Cantitate 

Pret 

unitar 

Lei, 

fara 

TVA 

Pret 

total 

Lei 

fără 

TVA T.V.A 

1 Servicii de cazare (50 persoane) noapte 50    

2 Servicii de masa din care:       

2.1 cină (50 pers ziua I) buc 50    

2.2 Prânz (50 pers ziua II) buc 50    

2.3 primire participanți/pauza de cafea (50 pers x 2 ) buc 100    

3 Servicii închiriere spații pt. desfășurarea evenimentului (2 

săli/zi, capacitate 25/50 persoane) eveniment 4 

 

  

4 Servicii logistică eveniment (personal organizare, 

speakeri etc.) eveniment 1 

 

  

TOTAL    
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Numărul estimat de participanți/eveniment reprezintă numărul maxim, numărul efectiv al participanților 

putând fi mai mic, în funcție de confirmările primite. În propunerea financiară ofertantul va prezenta atât 

costurile unitare, cât și costurile totale pentru serviciile prestate, ținând cont de toate cheltuielile inerente 

organizării evenimentului, inclusiv taxe. Plata serviciilor aferente cazării, meselor, pauzelor de cafea va fi 

efectuată corespunzător cu numărul de persoane real pentru care s-au prestat efectiv serviciile și pe baza 

semnăturilor obținute pe listele de participanți și listele de cazare. 

 

Suma include toate cheltuielile pentru prestarea serviciilor pentru Organizare Workshop-uri/Ateliere în 

cadrul proiectului “Competența și eficiența în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând 

minorităților naționale din România” Cod proiect 152864, pe toată perioada de derulare a evenimentului 

(orașul Cluj Napoca, în perioadele eveniment 1: 16-17 februarie 2023; eveniment 2:  23-24 februarie 2023;  

eveniment 3: 20-28 aprilie 2023;  eveniment 4: 15-26 mai 2023;  eveniment 5: 20-28 iulie 2023) 

Valoarea maximă ofertată nu poate depăși valoarea estimată de Beneficiar. 

Declarăm pe propria răspundere ca îndeplinim toate condițiile stabilite în caietul de sarcini și că deținem 

toate avizele necesare prestării serviciilor, că avem capacitatea de a realiza cu profesionalism și la timp 

prestarea serviciilor care fac obiectul achiziției. 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura), 

în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

_______________________(denumire/nume operator economic)  



 

 

24 
 

 

 

„Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din 

România” - Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

MODEL CONTRACT DE SERVICII 

nr._________ data ______________ 

 

1. În temeiul Legii nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare și a 

Hotărârii nr. 395/ 06.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile 

publice 

 

s-a încheiat prezentul contract de servicii, între 

 

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

şi 

SC ............................, adresă: ................................................................................................., telefon: 

..........................., e-mail: ..............................., înregistrată la ONRC sub nr. ...................................., CUI nr. 

..............................., atribut fiscal ......, având cont bancar ........................................., deschis la Trezorerie 

.........................., reprezentată prin doamna ....................., Director General, 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 - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza în legătură cu serviciile 

prestate conform contractului; 

f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 

care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 

îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 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" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 

mod diferit. 
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CLAUZE OBLIGATORII 

 

4. Obiectul principal al contractului 

4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de organizare evenimente, cu logistica aferentă pentru 

........................................... ................................, în data de .............................., la .............................., în 

conformitate cu Anexa nr. 1 la prezentul contract. 

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 

5. Preţul contractului 

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, nu va depăşi 

suma de .......................... lei (in litere), la care se adaugă TVA în valoare de ............... lei (din litere), conform 

ofertei anexată la prezentul contract. 

5.2 - Preţul total al contractului este ferm, neajustabil, pe întreaga durată a derulării acestuia. 

5.3.- Valoarea serviciilor solicitate pentru fiecare eveniment a fost determinata in baza unui numar estimat 

de participanti, si prin urmare economiile de la un eveniment se pot reporta la altul, fara a se depasi valoarea 

totala  a contractului conform art. 5.1. 

5.4. Avand in vedere art.5.3. in cadrul contractului se pot reporta sume de la un serviciu la altul (serviciile 

........) fara a se depasi valoarea totala a contractului conform art.5.1.  

6. Durata contractului 

6.1 - Durata prezentului contract începe odată cu semnarea sa de către ambele părţi şi este valabil până la 

..................... cu posibilitatea de prelungire, prin act adiţional conform prevederilor legale în vigoare, în 

condiţiile păstrării preţurilor unitare din ofertă. 

6.2. - Contractul va fi considerat terminat, în momentul în care părţile şi-au îndeplinit toate obligaţiile 

asumate prin acesta. 

7. Executarea contractului 

Executarea contractului începe la data semnării sale de ambele părţi. 

 

8. Documentele contractului 

Documentele contractului sunt: 

- Anexa 1 – Propunerea tehnică şi financiară a prestatorului. 

-Anexa 2 – Tabel nominal cu participanţii la eveniment (listele de prezentă/ semnături) 

- Anexa 3 – Proces-Verbal de Recepţie a Serviciilor 

9. Obligaţiile principale ale prestatorului 

9.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea 

tehnică și financiară, anexă la contract. 

9.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu solicitările achizitorului. 

10. Obligaţiile principale ale achizitorului 

Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit, astfel: plata serviciilor se va 

efectua 100% la sfârşitul perioadei de prestare a servciilor, în termen maxim de 30 zile de la data primirii 

facturii de către achizitor. Plata se va efectua pe baza facturii si a procesului verbal de receptie a serviciilor - 

Anexa 3 la prezentul contract. 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
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11.1 - 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 de 0,02% pe zi din preţul contractului până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 

0,02% pe zi din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

11.3 - 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. 

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată 

prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu 

prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are 

dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 

denunţării unilaterale a contractului. 

 

CLAUZE SPECIFICE 

 

12. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele si 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. 

12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu Propunerea sa 

tehnică şi financiara (Anexa 1 la prezentul contract). Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 

operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 

contractului. 

13. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta 

le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.  

14. Recepţie şi verificări 

14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor 

cu prevederile prezentului contract. 

14.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. La sfarşitul perioadei 

de prestare a serviciilor se va emite un Proces-Verbal de Recepţie a Serviciilor în conformitate cu formularul 

inclus în Anexa 3 la prezentul contract. 

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

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

primirea ordinului de începere a contractului. 

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de 

comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului. 

15.2 - (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 prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 

termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
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(2) În cazul în care: 

i) din 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. 

15.3 - 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. 

15.4 - 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. 

16. Ajustarea preţului contractului 

16.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea 

financiară, anexă la contract. 

16.2 – Cu excepţia prevederilor clauzei 6.1, preţul contractului nu se ajustează. 

17. Amendamente 

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. 

18. Cesiunea 

18.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să 

obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 

18.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate sau alte obligaţii asumate prin contract. 

19. Forţa majoră 

19.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

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

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

19.3 - 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. 

19.4 - 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. 

19.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 

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

dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

20. Soluţionarea litigiilor 

20.1 - 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. 

20.2 - 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 fie prin arbitraj la 

Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România. 

21. Protecţia datelor cu caracter personal 

În baza prezentului contract, fiecare Parte se obligă:  
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21.1. Să prelucreze datele cu caracter personal care îi sunt dezvăluite de celelalte Părţi (“Datele Personale”) 

cu bună-credinţă cu respectarea drepturilor persoanelor ale căror date sunt prelucrate şi în conformitate cu 

dispoziţiile legale în vigoare; 

21.2. Să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea Datelor Personale împotriva 

distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi 

împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. 

22. Limba care guvernează contractul 

Limba care guvernează contractul este limba română. 

23. Comunicări 

23.1 - Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 

în scris. 

23.2 - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

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

în scris a primirii comunicării. 

24. Legea aplicabilă contractului 

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

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

câte unul pentru fiecare parte. 

 

ACHIZITOR       PRESTATOR, 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,                              S.C. ................................................. S.R.L.,                                               

MINISTERUL EDUCAŢIEI                          ADMINISTRATOR         

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE                                            ...................................... 

  

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

Manager de proiect      

                                               

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

Responsabil financiar   

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

Consilier juridic 

 

   

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

   Responsabil achiziții 

 

 

 

 

 


