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Formular nr. 1  

 
Operator economic                   

…....................... 

      (denumirea/numele)  

 
DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 
art. 59-60 

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

..............................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 

candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la 

procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de ………………………… de către 

…………………………………………………, declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura si 

sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de 

interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59-60, cum ar fi următoarele:  

   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.  
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Persoanele din cadrul S.C. STRUCTURAL TRAINING SRL cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, 
derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 59-60, din Legea nr. 98/2016 
sunt urmatoarele:. 

Nr. 
crt. 

 
Nume si prenume 

Funcţia deţinută  

1 Alexa Laura Coordonator activități P1 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sa fiu exclus din procedura de atribuire.  

 

Operator economic,   
_________________                                                                                                                                                                                                                 

(semnatura autorizată si stampila)  
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Formular nr. 2 
      OPERATOR ECONOMIC 
..................................................... 
      (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 

 
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de 
candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu 
mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a 
unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 
   a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat; 
   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, 
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat; 
   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea 
terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările 
ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a 
fost condamnat; 
   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat; 
   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor  Europene 
din 27 noiembrie 1995. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de 
care dispun. 
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, orice documente doved itoare de 
care dispun. 
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
Data completării 
Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
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FORMULARUL 3 
 

 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________                                          
 
          (denumirea/numele 

 
DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 
 

                  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte 

publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv că nu am 

încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. 

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

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

care dispunem. 

            Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 

                                                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

           Data completării ...................... 

 
 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
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FORMULARUL 4 

OPERATOR ECONOMIC                                             
………………………………….                                                   
     
      (denumirea/numele)  

 
DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 
 

 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de candidat/candidat 
asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a 
contractului de achizitie publica de ………………………… de către …………………………………………………, declar 
pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:  
a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 
b) nu mă aflu în procedura insolvent̂ei sau în lichidare, în supraveghere judiciarâ sau în încetarea activitâții; (a se 
vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea; 
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în lega ̆tura ̆ 
cu procedura în cauză; 
e) nu mă aflu în vreo situat̂ie de conflict de interese în cadrul sau în legâturâ cu procedura în cauzâ; 
f) nu am participat la prega ̆tirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii nu a condus la o 
distorsionare a concurent̂ei; 
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract de achiziții 
publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, nu au existat 
încălca ̆ri care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni 
comparabile; 
h) nu m-am fa ̆cut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorita ̆ții contractante i ̂n 
scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, am prezentat 
informațiile solicitate, sunt în ma ̆sura ̆ sa ̆ prezint documentele justificative solicitate; 
i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, sa ̆ obțin informații 
confidențiale, nu am furnizat din neglijența ̆ informații eronate care pot avea o influența ̆ semnificativa ̆ asupra deciziilor 
autorita ̆ții contractante privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achizi ție 
publică/acordului-cadru către operatorul economic pe care-l reprezint.  
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de 
care dispun. 
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 completării 
Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
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Formular nr. 5  
 
OPERATOR ECONOMIC 
  (denumirea/numele)  

DECLARAŢIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................................................… (denumirea operatorului 
economic), declar pe propria raspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică ....................................… (se menţionează procedura), având ca obiect 
...................................................… (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de 
…......................... (zi/lună/an), organizată de ..................................… (denumirea autorităţii contractante), particip şi 
depun ofertă: 

 în nume propriu; 

 ca asociat în cadrul asociaţiei ..................................................................…; 

 ca subcontractant al .................................................................................…. 

 în nume propriu cu asociere 
 (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 
2. Subsemnatul declar că: 

 nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici; 

 sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexă.  
 (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 
3. Subsemnatul 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 achizitie publică sau, în cazul în  
care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
4. De asemenea, 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. 
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai …................................................. (denumirea şi adresa autorităţii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
Data completării: ……………….. 

Operator economic, 
 (denumire, semnătură autorizată, stampila) 
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Formular nr. 6 
 

OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 

(denumirea / sediul ) 
 

 
 

                                                                            
PROPUNEREA TEHNICA 

 

 
NR.  
CRT 

 
Descriere serviciu 

 
U.M 

Cantitate  
 

1    

2    

3    

4    

5    

6  
 

 

7    
...    

...    

...    

 
   Data completării ...................... 

Operator economic,   
_________________                                                                                                                                                                                                                 

(semnatura autorizată si stampila)  
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Formularul nr. 7 

OPERATOR ECONOMIC 
.........................(denumirea) 

DECLARAŢIE PRIVIND 
 respectarea obligatiilor referitoare la protectia mediului 

si respectarea condiţiilor de muncă şi de protecţia muncii 
 

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

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

 declar pe propria răspundere, în conformitate cu art. 51 alin. 1 din L.98/2016  privind achiziţilie publice ca: 

1. La elaborarea ofertei am  ţinut cont de obligaţiile referitoare la respectarea condiţiilor de muncă şi a normelor 

de protecţia muncii şi PSI ce se impun a fi respectate, voi respecta aceste conditii pe toata durata executarii 

contractului voi respecta legislatia de securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat; 

2.  La elaborarea ofertei am  ţinut cont de obligaţiile referitoare la respectarea la protectia mediului. 

3. La elaborarea ofertei, am tinut cont si am inclus in cadrul ofertei costul pentru indeplinirea acestor obligatii. 

 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 orice documente doveditoare de 
care dispunem.  
Data completării: ………………… 

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

(semnătură autorizată) 
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Formularul nr. 8 
 

OPERATOR ECONOMIC 
................................................... 
(denumirea) 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către ....................................................................................................... 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, să furnizăm............................................................. 
(denumirea produselor) pentru suma de .................................................... platibilă după recepţia produselor, (suma în 
litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de ....................................................... 
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda) 
 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm serviciile mentionate in 
anexa de mai jos  în termen de……….zile de la primirea comenzii; 

 
 

 
NR.  
CRT 

 
DENUMIREA SERVICIU 

 
U.M 

Cantitate  
 

Valoare 

 

1     

2     

3     

...     

... Total    

 
 
 
 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata în litere şi cifre) 
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. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia 
de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 
 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar 
„alternativă”/”altă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
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6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă 
de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între 
noi. 
 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 
 
8. Precizam că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, în 
conformitate cu normele şi reglementările legale în vigoare.  
 
Data _____/_____/_____ 
 
...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură),  
 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
..........................................................................    
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Formularul nr. 9 

OPERATOR ECONOMIC 
.......................................... 
(denumirea) 
 
 
 

DECLARATIE 
 
 

Subsemnatul…………………………………….……………………………., reprezentant autorizat 

al…………………………………………………………, declar pe propria răspundere faptul că am înţeles că serviciile vor 

fi efectuate în cele 3 Județe: Suceava, Neamț, Botoșani la locațiile ce vor fi menționate de către achizitor ulterior  

încheierii contractului. 

Serviciile  vor fi efectuate numai în baza comenzilor ferme semnate de reprezentanţii autorizaţi ai achizitorului. 

 

 

Data completării:.................................. 
 

 

 

 

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

(semnatura autorizată ) 
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FORMULARUL nr.10 

 
      
OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 
(denumire / sediu ) 
 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante                 
nr._________data___________ora_____ 

  
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
Către ________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

 
Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii de 
____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului 
_____________________________________ (denumirea contractului de achiziţie publică), 
 
noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă  transmitem alăturat 
urmatoarele: 
 
1. Documentul ______________________(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în 
cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 
2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ______copii: 
a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 
 
Persoana de contact (pentru această procedura) 

Nume  

Adresă  

Telefon  

Fax  

E-mail  

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 
 
Data completării ............................ 

 
Ofertant, 

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

(nume şi prenume, semnătura autorizată şi ştampila) 
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Formularul nr.11 
OPERATOR ECONOMIC 
................................................. 
(denumirea) 

ÎMPUTERNICIRE 
 
Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în 
……………………………..(adresa operatorului economic),  înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr.…, CIF ………, 
atribut fiscal …….....,reprezentată 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 de atribuire  
….........................(se va completa cu denumirea obiectivului), organizată de...................în scopul atribuirii acordului-
cadru. 
     
           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 a actului de identitate a persoanei împuternicite (buletin de 
identitate, carte de identitate). 
 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Autorităţii Contractante referitoare la 
excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica. 
 
Data completării ............................ 

Ofertant, 
........................................................ 

(denumire) 
 

reprezentată legal prin  _____________________ 
(nume si prenume, semnatura autorizată şi ştampila) 

(Specimenul de semnătură  al  persoanei împuternicite) 
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Formular nr.12 
 
 
    Ofertant                                                                                                                                     Nr. ________ / _____  
     ……………. 
Denumire operator economic       

 
 
 

SOLICITARI  DE  CLARIFICARI  
        Către, 
_________________________________ 
                                          (denumire entitate contractantă) 
 
Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de      (tip procedură) 

achiziţie publică______________________________________________________ 

___________________________________ COD CPV ________________,  

vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la: 

 
1. ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 
 
  2.____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 
 
 
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de  
vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus. 
 
Cu consideraţie,  
  

S.C.____________________ 

___________________________ 

(adresa) 
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……………………………………… 
(semnătura autorizată) 

 
 

Formular nr.13 
 

 
OPERATOR ECONOMIC 
.......................................... 
(denumirea) 
 
 
 

DECLARATIE 
 
 

Subsemnatul…………………………………….……………………………., reprezentant autorizat 

al…………………………………………………………, declar pe propria răspundere faptul că am înţeles că serviciile vor 

fi efectuate în cele 3 Județe: Suceava, Neamț, Botoșani la locațiile ce vor fi menționate de către achizitor ulterior 

încheierii contractului și sunt deacord să ofer locații de desfășurare a campaniilor în funcție de localizarea grupul țintă 

ulterior contractării serviciului. 

Serviciile  vor fi efectuate numai în baza comenzilor ferme semnate de reprezentanţii autorizaţi ai achizitorului. 

 

 

Data completării:.................................. 
 

 

 

 

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

(semnatura autorizată ) 
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FORMULARUL 14 
CONTRACT DE PRESTARE SERVICII 

 achiziție directă cf. Ordinului nr. 1.284 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile 

solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din 

fonduri europene 

 

nr. __________ din data _________ 

 

 Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2) 
 
 
 

Preambul 

Având în vedere prevederile: 

-Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, art. 7, alin.(5) si  Ordinului nr. 1.284 din 8 august 2016  beneficiarul are 

dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai 

mică decât 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică 

decât 450.200 lei. 

- Procedura operațională privind cheltuielile eligibile și stabilirea modalităților de raportare, verificare și decontare a 

cheltuielilor efectuate; 

s-a încheiat prezentul contract de prestare servicii,  

între 

                    S.C. STRUCTURAL TRAINING SRL, Str. Iuliu Maniu nr. 48, județul Botoșani, P.L. implementare: 
Bld.Pref.Gavril Tudoraș, nr.13A, Suceava, telefon 0772709862, COD FISCAL NR 36586629, cont bancar 
RO31BRDE340SV63397713400 deschis la BRD Suceava, reprezentată prin Alexa Laura – coordonator activități P1, 
în calitate de achizitor,   

 
pe de o parte 

şi  

 

_______________ cu sediul în _________________, telefon __________, cod de identificare fiscală ________, 

Registrul comerțului J/  / cont bancar _____________ deschis la ___________, reprezentată legal prin 

_____________ având funcția de presedinte, în calitate de prestator, 

 

pe de altă parte 

 

2. Definiţii  

2.1 – În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
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a. contract– reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  

b. achizitor şi  prestator  - părțile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. preţul contractului- preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 

integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  

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

prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 

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

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

îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice 

alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă c i 

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; 

j. zi- zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare 

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

plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 – Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod 

diferit. 

 

4. Obiectul principal al contractului 

4.1.1.  Prestatorul se obligă să presteze Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2) in cadrul 
poriectului cu titlul Fii pregătit la orice vârstă, contract nr. POCU/726/6/12/134275 
4.1.2. Achizitorul se obligă să plătească un preţ de _______ lei, valoare fără TVA,la care se adaugă _ lei valoare 
TVA pentru serviciile prestate, conform prevederilor art. 5 din prezentul contract.  
 4.1.3 Contractul se va executa în conformitate cu prevederile legislative naţionale şi respectiv europene 
referitoare la fondurile structurale, în special cele relative la Fondul Social European şi POCU, în condiţiile 
contractului de finanţare şi manualul de identitate vizuală 
 

5. Preţul contractului 

5.1 – Tariful plătibil prestatorului de către achizitor este de __________ lei, valoare fără TVA, la care se adaugă 

_________ lei valoare TVA, tarif plătibil prestatorului în maxim 100 zile de la emiterea facturii sau după aprobarea 

sumelor de către OIR responsabil  prin cereri de plată/rambursare/prefinanțare în limita fondurilor disponibile.  

Facturile se vor după finalizarea fiecărei campanii. 

Nr.crt Denumire serviciu Pret/serviciu Valoare  TVA 

1     

2     

3     

 TOTAL    
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6. Durata contractului 

6.1. Contractul începe să producă efecte la data de la semnarea acestuia de către părți. 
6.2. Durata prezentului contract este până la 25.01.2023. 
 
7. Executarea contractului  

7.1 – Îndeplinirea prezentului contract începe după semnarea lui. 

7.2 – Achizitorul va transmite prin fax/mail/poștă/sediu furnizor o comanda pentru serviciile  menționate la art. 4.1.1 

din prezentul contract pentru fiecare organizare evenimente campanii de informare GT pe perioada de 

implementare.  

 

8. Documentele contractului 

8.1.  Documentele contractului sunt:  
 Copie certificat de înregistrare fiscală; 
 Oferta tehnică și financiară 
 Certificat constatator emis de Registrul Comerțului 

 

9. Obligaţiile principale ale prestatorul 
9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu prevederile art. 4 din prezentul contract – Obiectul 
principal al contractului.  
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în termenul stabilit prin prezentul contract.  
9.3. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:  
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 produsele achiziţionate; şi  
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.  
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 

10.1 – Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile de catering de către prestator în conformitate cu obiectul 

prezentului contract, în termenul convenit. 

10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul către Prestator în condiţiile şi la termenul menţionat de prezentul 

contract. 

 

11.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1–În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnziorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, 

atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu o cotă 

procentuală de 0,1% din contravaloarea obligaţiei neexecutate. 

11.2 –În cazul în care Achizitorulnu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite 

de 180 zile, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata 

neefectuată, respectiv 0,1% pe zi întârziere. 
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11.3 –Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă 

dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 

 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului 

12.1 - (1) Prestatorul nu are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului. 

 

13. Alte resposabilităţi ale furnizorului 

13.1–(1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promtitudinea 

cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu specificatiile tehnice ce reprezinta anexa la prezentul 

contract. 

(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 prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 

contract. 

13.2 – Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în termenul convenit, cu respectarea 

cerințelor achizitorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 

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

 

14. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

14.1– Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le 

considera necesare îndeplinirii contractului. 

 

15. Recepţie şi verificări  

15.1 – Achizitorul are dreptul de a verifica modul de furnizare a produselor pentru a stabili conformitatea lor cu 

prezentul contract. Recepția calitativă și cantitativă se va face în baza Procesului Verbal de recepție pentru 

perioada în care a furnizat produsul si a facturii fiscale reprezentând contravaloarea produselor furnizate. 

15.2 – Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.  

 

16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

16.1 – (1)  Furnziorul are obligaţia de a începe furniza produsle în timpul cel mai scurt posibil de la semnarea 

contractului.  

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

Achizitorului, părţile vor stabili de comun acord soluţii pentru diminuarea acestor pierderi, inclusiv modificarea 

contractului, însă numai în cazul în care o astfel de modificare nu duce la depăşirea bugetului alocat pentru astfel 

de servicii în Contractul de finanţare. 

16.2 – (1) Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se 

calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care:  

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  Furnziorului, sau 
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b) alte circumstanţe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către 

Furnziorul,îndreptăţesc Furnziorul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a produselor sau a oricărei faze a 

acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  

16.3 – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Furnziorul nu respectă termenul de prestare, acesta are obligaţia 

de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.  

16.4 – 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 Furnziorului.  

 

17. Ajustarea preţului contractului 

17.1 – Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor Furnziorului sunt mentioante la art. 5 din prezentul 

contract. 

17.2 – Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează. 

 

18. Amendamente  

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

contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale 

legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 

 

19. Subcontractanţi 

19.1 – Furnziorul poate subcontracta părţi din contract sau contractul în întregul său doar cu acordul achizitorului. 

 

20. Cesiunea  

20.1 - Serviciile care fac obiectul contractului pot fi cesionate doar cu acordul achizitorului. 

 

21. Forţa majoră 

21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 

toată perioada în care aceasta acţionează. 

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 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. 

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

avea dreptul să notifice celeilalteparţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să 

poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

22. Soluţionarea litigiilor 

22.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 

neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 
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23. Limba care guvernează contractul 

23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

24. Comunicări 

24.1 - (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.  

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

scris a primirii comunicării. 

 

25. Legea aplicabilă contractului 

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înțeles să încheie azi, ____________, prezentul contract în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.     

 

 

Achizitor 
     S.C. STRUCTURAL TRAINING SRL  

Laura Alexa 

                                                  Furnizor 
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