








































 

    
 
 
 
 
 

 

FORMULARE  
 
Formulare care vor trebui atasate la oferta, completate conform instructiunilor : 
 
• Formular nr. 12 A – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 
• Formular nr. 12 B – Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 
• Formular nr. 12 C – Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 
•  Formularul nr. 12 D – Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 59 -60 din Legea nr. 

98/2016  
• Formularul nr. 12 G - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de 

subcontractanti si specializarea acestora 
Anexa la Formularul 12 G 

• Formularul nr. D 3.1. – Acord de subcontractare 
• Formularul nr. D 3 – Acord de asociere 
• Formular D1 - Declaratie privind respectarea reglementărilor naţionale de mediu  
•  Formularul nr. D2 -  Declaratie pe proprie raspundere privind conditile de munca si protectia muncii 
• Formularul nr. 10 C - formularul de ofertă  

Anexa 1 la Formularul 10 C 
Anexa 2 la Formularul 10 C 

• Formularul 1 - Scrisoarea de inaintare  
• Formular 2 - Împuternicire pentru semnatarul ofertei  
• Formularul 3 - Împuternicirea liderului asocierii de a reprezenta asocierea la procedura de atribuire 

(dacă este cazul) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Formularul nr. 12 A 

 
Operator economic 
ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator 
…………………… 
(denumire/sediu) 
 
 

 
DECLARATIE  

privind privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legii nr. 98/2016 
 
 

Subsemnatul(a) …........................…………….(numele şi prenumele), reprezentant legal  al 
…………………......…….. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals 
în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea nr98/2016 privind achiziţiile 
publice, 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 
Lege nr. 98/2016  

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. 18^1 - 
18^5 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(a) 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. 
 
 
Data completarii 
…………… 
 

Operator economic, ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator, 
……………………………………………… 

 (nume, prenume, functie, semnatura autorizat) 
 



 

 
Formularul nr. 12 B 

Operatorul economic 
(ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator) 
………………………….. 
(denumire/sediu) 
 
 
 
 
 

DECLARATIE  
privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 

 
 
 

Subsemnatul(a) …........................…………….(numele şi prenumele), reprezentant legal  al 
…………………......…….. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals 
în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 165 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile 
publice, respectiv  nu a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având 
caracter definitiv şi obligatoriu că mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a 
contribuţiilor la bugetul general consolidat,  

 
 

Subsemnatul(a) 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. 
. 
 
 
Data completarii 
…………… 
 

Operator economic, ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator, 
……………………………………………… 

 (nume, prenume, functie, semnatura autorizat) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Formularul nr. 12 C 

Operatorul economic 
(ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator) 
………………………….. 
(denumire/sediu) 
 
 
 

DECLARATIE  
privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 

 
 

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-
peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la anuntul de publicitate ......................... 
[ se menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se 
inserează, denumirea seviciului şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de 
................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],declar pe proprie 
răspundere  că nu mă aflu în oricare dintre următoarele situaţii : 

a) nu am   încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51; 
 b) nu mă aflu în  procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activităţii;  
c) nu am  comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea,  
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  
e) nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză,  
f)  nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire care a condus la o 

distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin 
severe;  

g) nu mi-am  încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce îmi reveneau în cadrul 
unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de 
concesiune încheiat anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului 
contract,plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

h) nu sunt vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea 
autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii 
criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte 
documentele justificative solicitate;  

i) nu am  influenţat în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin 
informaţii confidenţiale care să-mi confere avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau 
a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor 
autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator 
economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către 
respectivul operator economic. ( 
 

 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. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
Data completarii 
…………… 
 

Operator economic, ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator, 
……………………………………………… 

 (nume, prenume, functie, semnatura autorizat) 
 



 

 
Formularul nr. 12 D 

     
Operatorul economic 
(ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator) 
………………………….. 
(denumire/sediu) 
 

DECLARAȚIE 
privind neîncadrarea in prevederile art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 

(evitarea conflictului de interese) 
 
 

Subsemnatul _____________________________ (denumirea / numele si sediu/adresa operatorului 
economic ) în calitate de ________________ al Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat / Subcontractantul 
/ Tert sustinator la procedura de atribuire ___________________________________________ declar pe 
propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca că nu mă incadrez in nici una din 
următoarele situaţii prevazute la art. 59 si art 60 alin. 1 din Legea 98/2016, respectiv: 
• Nu 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; 
• Nu sunt 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; 
• Nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori mă aflu într-o altă 
situaţie de natură să îmi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 
• Nu am 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; 
• 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 autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 
procedura de atribuire. 
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante sunt urmatoarele: 
ANDRICIUC VASILE – Primar, BURAC ION CRISTINEL – Viceprimar, UNGUREANU CRINA MARIA 
- Secretar general, IENCEAN DANIELA MARGARETA - Șef birou, PISOSCHI TIBERIU - Consilier 
personal primar, COTIN GHEORGHE - Administrator public, FRĂȚILĂ CLAUDIA – Inspector investiții, 
ENACHI CRISTIAN-MIHAI – Consilier achiziții publice, ENACHI MIHAELA-CLAUDIA – Consilier 
juridic. Consilieri locali: BACIUC GHEORGHE MARCEL, BACIUC VALENTIN, CARVATCHI IONELA 
LENUȚA, CHINDRIS MUGUREL, HAPURNE DANIELA, CRISTUREAN DAN VASILE, GULA 
VASILE CRISTIAN, CORNESCHI OVIDIU, MORARI NICOLAI STEJAR, POROCH PETRU, COJOC 
ILIE, POLOCOȘER IOAN VENIAMIN, RUSU ALIN CONSTANTIN, SOPTICA CRISTINEL, 
TURTUREAN SERGIU IONUT, VASILCĂU CRISTINEL.. 

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 achiziţie 
publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie 
publică. 
    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 în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraţie. 
 
 
Data completarii 
…………… 
 

Operator economic, ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator, 
……………………………………………… 

 (nume, prenume, functie, semnatura autorizat) 
 

 
 
 



 

 
Formularul nr. 12 G 

     Operator economic 
………………………… 
    (denumirea/numele) 
 
 

 
 
 
 

DECLARATIE 
PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE 

DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
 

 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................................,  
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
..........................................................................  (denumirea şi adresa autoritaţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 
            
 

 
 

 
Nota: Daca nu sunt subcontractanti, se va bifa mai jos: 
 
□  NU ESTE CAZUL. 
 
    Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
 
 
 
 

Ofertant / Lider de asociatie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexa Formular nr.12 G 
 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din contract 
ce urmează a fi 
subcontractante 

Acord subcontractor cu 
specimen de semnatură 

    
    
    

 
 
 
 

Nota: Daca nu sunt subcontractanti, se va bifa mai jos: 
 
□  NU ESTE CAZUL. 
 
    Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
 
 
 
 
 

Ofertant / Lider de asociatie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Formularul  nr. D 3.1. 

 
 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr………./………… 

 
 
La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre ....................., privind executia contractului 
de servicii, avand ca obiect: __________________________________”, servicii clasificate conform 
CPV: ______________________________________ 
 
1. Parti contractante: 
 
Acest contract este incheiat intre  
S.C. ______________________S.R.L. cu sediul in _______________________________, reprezentata 
prin ___________________________ Director General si  ______________ Director Economic, 
denumita in cele ce urmeaza contractant general 
si 
S.C. ________________________S.R.L. cu sediul in __________________________________, 
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director 
Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 
 
2. Obiectul contractului: 
 
Art. 1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: 
            (lucrari,produse,servicii) 

- ____________________ 
- ____________________. 
 

Art. 2. Valoarea  ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. 
                         (lucrari, produse, servicii) 
Art. 3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:         
- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de 
subcontractant, contravaloarea ___________________ executate in perioada respectiva. 
                                                       (lucrari,produse,servicii) 
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii ______________                     
              (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
____________________________ de catre beneficiarul ............................ 
        (lucrarilor, produselor, serviciilor)                                                             
Art. 4. Durata de executie a ____________________________ este in conformitate cu contractul, 
                                              (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract. 
Art. 5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal 
incheiat la terminarea ________________________. 
Art. 6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu 
dispozitiile legale. 
 
3. Alte dispozitii: 
 
Art. 7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ si neincadrarea 
                                                                                     (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, 
subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ 
nerealizata la termen. 
(lucrarilor, produselor, serviciilor) 



 

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3., contractantul general va platii penalitati de 
_____ % pe zi intarziere la suma datorata. 
 
Art. 8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care 
contractantul le are fata de investitor conform contractului _____________________________. 
           (denumire contract) 
Art. 9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile 
se vor solutiona pe cale legala. 
 
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 
______________________    _________________________ 
              (contractant)                                              (subcontractant)   

 
 
 
 



 

 
Formularul nr. D 3 

 
ACORD DE ASOCIERE 

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 
 
Prezentul acord de asociere are ca temei legal prevederile art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr.  
98/2016. 
    
1. Partile acordului: 
S.C. ______________________S.R.L. cu sediul in _______________________________, reprezentata 
prin ___________________________ Director General si  ______________ Director Economic, 
denumita in cele ce urmeaza in calitate de.............. 
si 
S.C. ______________________S.R.L. cu sediul in _______________________________, reprezentata 
prin ___________________________ Director General si  ______________ Director Economic, 
denumita in cele ce urmeaza in calitate de.............. 
2. Obiectul acordului: 
2.1. Asociatii au convenit sa desfasoare in comun urmatoarele activitati: 
a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de ......................, pentru atribuirea contractului 
_______________________________, servicii clasificate conform CPV: 
________________________________ 
b) derularea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind 
câstigatoare.  
2.2.  Alte activitati ce se vor realiza in comun si procentele in care acestea sunt realizate de partile 
asocierii 

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 

2.3. Contributia financiara/tehnica/profesionala a fiecarei parti la indeplinirea contractului de achizitie 
publica este: 

1._______ % S.C. ___________________________S.R.L. 
2._______ % S.C. ___________________________S.R.L. 

2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasurate de asociati se va 
efectua proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv: 

1._______ % S.C. ___________________________S.R.L. 
2._______ % S.C. ___________________________S.R.L. 

3. Durata asocierii 
Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egala cu perioada derularii procedurii de 
atribuire si se prelungeste corespunzator cu perioada de indeplinire a contractului (in cazul desemnarii 
asocierii ca fiind câstigatoare a procedurii de achizitie).  
4. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei 
4.1. Se imputerniceste S.C...................................................S.R.L., având calitatea de lider al asociatiei 
pentru intocmirea ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea 
constituita prin prezentul acord.  
4.2. Se imputerniceste S.C...............................................................S.R.L., având calitatea de lider al 
asociatiei pentru semnarea contractului de achizitie publica in numele si pentru asocierea constituita prin 
prezentul acord, in cazul desemnarii asocierii ca fiind câstigatoare a procedurii de achizitie). 
5. Incetarea acordului de asociere 
Asocierea isi inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul; 
b) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a activitatilor prevazute la art. 2 din acord; 
c) alte cauze prevazute de lege. 

6. Comunicari 
6.1. Orice comunicare intre parti este valabil indeplinita daca se va face in scris si va fi transmisa la 
adresa/adresele ......................................................., prevazute la art.......... 
6.2. De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare. 



 

7. Litigii 
Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare vor fi 
solutionate de catre instanta de judecata competenta. 
8. Alte clauze: In cazul in care asocierea va fi sustinuta de terti, conform prevederilor art. 185 alin. 2 al 
Legii nr. 98/2006 acestia vor raspunde in mod solidar urmand regulile raspunderii solidare precizate la 
art. 184 al Legii nr. 98/2016.  
 
Formularul de acord de asociere va contine minim informatiile solicitate prin prezentul acord. 
 
Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astazi............................(data semnarii lui). 

 
Liderul asociatiei: 

______________________ 
(denumire autoritate contractanta) 

 
 
ASOCIAT 1, 
___________________ 
 
ASOCIAT 2, 
___________________ 

Operator economic 
 _________________ 

(nume, prenume, functie, semnatura autorizata) 
 
 

Nota: In afara solicitarilor minime, prezentul acord se va completa in functie de cerintele specifice ale 
obiectului contractului. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Formular nr. D 1 
           Operator economic 
............................................. 
           (denumire/sediu) 

 
 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR 
 NAŢIONALE DE MEDIU 

 
 
 

 
   Prin această declaraţie subsemnat(ul)/a ………………………………..   reprezentant legal al 
…………………………………………., participant la licitaţia pentru execuţia: (obiectivul de 
investiţie) 
 
 DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals în 

declaraţii, că vom respecta şi implementa execuţia lucrărilor cuprinse în ofertă conform 

reglementărilor naţionale de mediu şi stansardele UE în domeniu. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data completarii 
……………………………….. 

Operator economic, 
……………………………………………… 

 (nume, prenume, functie, semnatura autorizata) 



 

 
 

Formularul nr. D 2 
  Operator economic 
............................................. 
 (denumire/sediu) 
 
 
 

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND CONDITIILE DE MUNCA SI 
PROTECTIA MUNCII 

 
 
Subsemnatul........................................................................................................... (nume, prenume, functie), 
reprezentant legal/imputernicit al ........................................................................................................ 
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub 
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca vor fi respectate conditiile de munca si protectia 
muncii in cadrul derularii contractului atribuit in urma procedurii de cerere de oferte avand ca obiect ,, 
_____________________________________” lucrari clasificate conform CPV: 
_______________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data completarii 
……………………………….. 

Operator economic, 
……………………………………………… 

 (nume, prenume, functie, semnatura autorizata) 



 

 
 

Formular nr. 10 C 
 

OPERATOR ECONO0MIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către: 

 COMUNA SCHEIA, JUDEȚUL SUCEAVA 
  
 Domnilor: 
 
  
1. Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, reprezentanţi ai 
ofertantului ..............................................................(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam 
serviciile de  ........................................................................................  pentru suma de ……………. 
(suma în litere şi cifre) la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de …………… (suma 
în litere şi în cifre. 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să începem 
lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările, în 
conformitate cu graficul de execuţie anexat, în .............. (perioada în litere şi cifre)  luni 
calendaristice. 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ................(durata în litere şi 
cifre) zile, respectiv până la data de ............(data), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi 
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate 
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, 
vor constitui un contract angajant între noi. 
5. Alături de oferta de bază, 
 depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar “alternativă”; 
 nu depunem ofertă alternativă. 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia pentru 
elaborarea şi prezentarea ofertei. 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe 
care o puteţi primi. 
 
 
Data .../.../........ 
Semnătura .................................... 
în calitate de ..................., legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele...........(denumire/nume 
ofertant) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Anexa nr.1 la Formular nr. 10 C 
 
          OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
 

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ 
 

Nr. 
crt. Specificație 

 
 

UM 

 
 

Cantitate 
 
 

Preț unitar 
ofertat, 

fără TVA 
(lei/UM) 

Preț total, 
fără TVA 

(3 x 4) 

0 1 2 3 4 5 

1 

Ora de funcționare utilaje folosite 
pentru activitățile aferente serviciului 
de deszapezire pe drumurile de pe raza 
teritoriala a UAT Scheia si mentinerea in 
functiune a acestora pe timp de polei sau de 
îngheț (Curațarea mecanizată zăpada și 
gheața și Împrăștierea mecanizată a 
materialului antiderapant) 

ore 

900    

TOTAL   
 
 
 
 

OPERATOR ECONOMIC, 
.......................... 

(semnătura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexa nr.2 la Formular nr. 10 C 
FIȘA DE FUNDAMENTARE  

pentru stabilirea tarifelor la următoarele activități de salubrizare: 

(i) măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la 

depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare; 

(ii) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; 

(iii) dezinsecție, dezinfecție și deratizare obiectivele din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale 

Nr. crt. SPECIFICAȚIE UM Programat anual 

1 Cheltuieli materiale, din care: lei/an  

1.1 Carburanți, aditivi și lubrifianți  lei/an  

1.2 Cheltuieli cu utilitățile, din care  lei/an  

1.2.1 Energie electrică tehnologică lei/an  

1.2.2 Energie electrică activități administrative lei/an  

1.2.3 Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate lei/an  

1.2.4 Alte utilități lei/an  

1.3 Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente lei/an  

1.4. Materii prime și materiale consumabile lei/an  

1.5 Echipament de lucru și protecția muncii lei/an  

1.6 Reparații și întreținere, din care: lei/an  

1.6.1 Reparații și întreținere în regie lei/an  

1.6.2 Reparații și întreținere cu terții lei/an  



 

Nr. crt. SPECIFICAȚIE UM Programat anual 

1.7 Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport lei/an  

1.8 Redevență lei/an  

1.9 Cheltuieli cu protecția mediului  lei/an  

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care: lei/an  

1.10.1 Campanii de informare și conștientizare lei/an  

1.10.2 Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport lei/an  

1.10.3 Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări lei/an  

1.10.4 Alte cheltuieli lei/an  

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și 

sponsorizări 
lei/an  

2 Cheltuieli de natură salarială, din care: lei/an  

2.1 Salarii  lei/an  

2.2 Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM) lei/an  

2.3 Contribuție la fondul pentru handicap lei/an  

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor lei/an  

I Total cheltuieli de exploatare (1+2) lei/an  

II Cheltuieli financiare lei/an  

III Cheltuieli totale (CT = I + II) lei/an  

IV Profit (CT x r%) lei/an  

V Valoare totală a prestației (III + IV) lei/an  



 

Nr. crt. SPECIFICAȚIE UM Programat anual 

VI Suprafața/volumul/cantitatea programată(*)   

VII Tarif (V/VI) (**)   

 

Notă: 

(*) Suprafața/volumul/cantitatea anuală programată prevăzută în caietul de sarcini, pentru fiecare prestație aferentă activității. 

(**) Tariful exprimat în lei per unitatea de măsură specifică fiecărei prestații.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

   Formularul nr.1 
 
 
 
    OPERATOR ECONOMIC                   Inregistrat la sediul autorităţii contractante 
    ...............                         nr. .......... / .......... 
    (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 
 
               Către , 
 

COMUNA SCHEIA 
 
 

       Ca urmare a invitaţiei de participare  nr. …………. din …………., privind aplicarea procedurii 
pentru atribuirea contractului........./(denumirea contractului de achiziţie publica) noi 
............./(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: 
    a) oferta; 
    b) documentele care însoţesc oferta. 
    Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 
 
 
Cu stima, 
 
 
 
                                                        
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data completarii 
……………………………….. 

Operator economic, 
……………………………………………… 

 (nume, prenume, functie, semnatura autorizata) 



 

 
 
 

Formularul nr.2 
 

 
ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI 

 
 
 Subsemnatul ……………….(numele şi prenumele), posesor al actului de identitate 
……………(tipul actului) seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de 
…………………, în calitate de …………………(funcţia), reprezentant legal al 
…………………….(denumirea/numele candidatului/ofertantului), împuternicesc persoanele de mai 
jos să semneze documentele ofertei privind procedura de atribuire a contractului: ..............................,   
Domnul/Doamna ………………(numele), act de identitate ……………(tipul actului) seria 
……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de …………………, cod numeric 
personal ……………………………; 

1) …………………  
(se înscriu toate  persoanele împuternicite să semneze documentele candidaturii/ofertei) 
 
In indeplinirea mandatului său, persoana/persoanele imputernicita/e va/vor avea următoarele drepturi 
si obligatii:  
 
• Să semneze toate actele si documentele care emană de la subscrisa in legătură cu participarea la 

prezenta procedură;  
 
• Să participe in numele subscrisei la procedură si să semneze toate documentele rezultate pe 

parcursul si/sau in urma desfăsurării procedurii.  
 
• Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare in timpul 

desfăsurării procedurii.  
 
• Să depună in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedură.  
Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 
privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedură.  
 
Notă: Împuternicirea va fi însotită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite.  
 
Înteleg că în cazul în care această Declaratie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislaiei penale privind falsul în declaraii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii 
Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie 
publica. 
 
 

Ofertant, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

 
………………..……......................... (numele reprezentantului legal şi semnătura) 

 
 
 

Specimenul de semnatura al persoanei imputernicite: 



 

 
 

Formularul nr.3 
 

ÎMPUTERNICIREA LIDERULUI ASOCIERII DE A REPREZENTA ASOCIEREA LA 
PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

 
 
 
 
 Subsemnaţii, care depunem ofertă comună în cadrul asocierii formată din: ……….(se vor 
menţiona toţi asociaţii), împuternicim liderul asocierii, ………….. (denumirea operatorului 
economic care este desemnat ca lider al asocierii) să reprezinte asocierea la prezenta procedură de 
atribuire a contractului de servicii de ............................................,  
 
Semnăturile asociaţilor: 
     

 Reprezentant  
Ofertant (liderul 

asocierii) 

Reprezentant 
asociat 1 

Reprezentant 
asociat 2 

………
…… 

Numele/denumirea 
asociatului 

    

Numele persoanei 
autorizate 

    

Semnătura 
autorizată 

    

 
Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
 
Notă: Dacă nu sunt asociaţi, se va bifa mai jos şi se va completa:  
□  nu este cazul. 
 
    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
 

 Ofertant/Liderul asocierii, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRACT DE SERVICII 
privind Servicii de deszăpezire pe drumurile de pe raza teritoriala a UAT Scheia si mentinerea in 

functiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț 
nr................data .................... 

 
1. Părţile contractante 
În temeiul Legii 98 /2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestari servicii, 

Intre 

COMUNA ŞCHEIA, judeţul Suceava, cu sediul în localitatea Şcheia, str. Principală FN, comuna 
Şcheia, c.p. 727525, telefon/fax (+4)-0230-526588, (+4)-0230-526566, cod de identificare fiscală 
4327421, cont trezorerie RO59TREZ5912145020401XXX deschis la Trezoreria municipiului 
Suceava, reprezentată prin dl. Vasile ANDRICIUC - Primar, în calitate de ACHIZITOR, pe de o 
parte, 
si 
.......................................................................................... denumire operator economic, adresă sediu 
................................., telefon/fax ........................, număr de înmatriculare .............................., cod 
fiscal ....................., cont (trezorerie, bancă) ..................................., reprezentat prin ..................... 
(denumirea conducătorului), funcţia ............................., in calitate de PRESTATOR, pe de alta 
parte. 
 
2. Definiţii 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului; 
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

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

f) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau 
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 



nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligaţiilor uneia din părţi; 

g) zi - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. 
Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi 
se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un 
eveniment sau s-a realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. 
Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o 
duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.. 

 
 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 
4. Obiectul şi preţul contractului 
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de deszăpezire pe drumurile de pe raza teritoriala a 
UAT Scheia si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, astfel: 
a) Curațat mecanizat zăpada și gheața pe drumurile de pe raza teritoriala a UAT Scheia - 

acţiune de curatare a zăpezii si a ghetii, de pe toata platforma drumului. Se executa cu utilaje 
specifice. 

b) Împrăștierea mecanizată a materialului antiderapant (materialul antiderapant va fi pus la 
dispozitie de catre autoritatea contractanta). Prestatorul are obligatia de a realiza amestecul din 
care este realizat acesta (agregate concasate 0-8 mm 70-85% si sare 15-30%, respectiv agregate 
concasate 90%, clorura 10%). Pe drumurile betonate se va imprastia material antiderapant cu 
clorura, iar pe cele asfaltate cu sare.  

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului 
de servicii de deszăpezire pe drumurile de pe raza teritoriala a UAT Scheia si mentinerea in 
functiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț. 
4.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 
prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de -........................lei fara TVA, 
astfel: 

a) Tarif pentru ora de funcționare utilaje folosite pentru activitățile aferente serviciului de 
deszapezire pe drumurile de pe raza teritoriala a UAT Scheia si mentinerea in functiune a acestora pe 
timp de polei sau de îngheț (Curațarea mecanizată zăpada și gheața și Împrăștierea mecanizată a 
materialului antiderapant): ........................... lei fara TVA /ora 
 

5. Durata contractului 
5.1 - Durata prezentului contract este de la........................până la....................  
 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 

a) Caietul de sarcini; 
b) Propunerea tehnică şi Propunerea financiară, cu anexe; 



c) Detaliu de atribuire directa SEAP nr.......................; 
d) Acte adiţionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derulării contractului. 

 
7. Obligaţiile principale ale prestatorului 
7.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 
7.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică, anexă la contract. 
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în 
propunerea tehnică. 
7.4 - 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 serviciile prestate, şi 

ii. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care 
o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

 
8. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 
8.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea 
facturii de către acesta. 
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute 
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează 
factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în prima zi dupa efectuarea platii. 
 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
9.1.Beneficiarul va aplica penalităţi contractuale operatorului serviciului public de deszăpezire pe 
drumurile de pe raza teritoriala a UAT Scheia si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de 
îngheț, în cazul în care acesta nu prestează activitatea de deszăpezire pe drumurile de pe raza teritoriala a 
UAT Scheia si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț la parametrii de eficienţă şi 
de calitate la care s-a angajat potrivit prevederilor prezentului caiet de saricini, ori în situația în care 
acesta nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului. 
9.2. Perceperea penalităților contractuale nu exclude pretinderea și aplicarea daunelor compensatorii 
/interese în cazul în care operatorul se face vinovat în mod culpabil și repetat de încălcarea 
prevederilor contractuale. 
9.3. Nerealizarea de catre operator a indicatorilor de calitate conform caietului de sarcini si asumata 
prin contractul de servicii se penalizeaza astfel: 
a) Cresterea cu 5% a numarului de reclamatii/pentru fiecare interventie fata de valoarea stabilita 
conform indicatorilor de performanta din caietul de sarcini si asumata prin contractul de servicii se 
penalizeaza cu 5 % din valoarea situatiei lunare; 
b) Cresterea cu 10% pe an a numarului de reclamatii fata de valoarea stabilita conform indicatorilor 
de performanta din caietul de sarcini si asumata prin contractul de serviciie se penalizeaza cu 10 % 
din valoarea situatiei anuale; 
c) Depasirea cu mai mult de 30% a numarului de reclamatii pe o perioada mai mare de trei luni, fata 
de valoarea stabilita conform indicatorilor de performanta din caietul de sarcini si asumata prin 
contractul de servicii se penalizeaza cu 20% din valoarea situatiei lunare. 
9.4. Pentru incalcari ale conditiilor de executie a operatiunilor din cadrul activitatii de deszăpezire pe 
drumurile de pe raza teritoriala a UAT Scheia si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de 
îngheț prevazute in contractul de servicii, operatorul va fi sanctionat dupa cum urmeaza:  



a) pentru neefectuarea activitatii pe o strada din vina exclusiva a prestatorului va duce la refuzarea la 
plata a sumei corespunzatoare activitatii neefectuate pe respectiva strada.  
9.5 - 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 0,1%/zi de intarziere din plata neefectuată. 
9.6 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
9.7 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
 

10. Garanţia de bună execuţie a contractului – nu este cazul 
 
11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
11.1 - (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, 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. 
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de 
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
 
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
12.1 - 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 pentru îndeplinirea 
contractului. 
 
13. Recepţie şi verificări 
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 
13.2 - Achizitorul, prin structura de specialitate din cadrul Primariei Comunei Șcheia, va verifica 
permanent modul de efectuare a prestatiei privind cantitatea si calitatea prestatiei efectuate de 
operator pentru eliminarea oricăror  eventuale neconcordanţe înscrise în „Jurnal de activitate pe timp 
de iarnă”.In acest document Achizitorul  va consemna si modul de rezolvare de catre operator a 
sesizarilor primite si eventual, penalitatile aplicate operatorului pentru deficientele constatate.În 
cazul constatării unei activitati necorespunzătoare, operatorul are obligaţia refacerii acesteia până la 
terminarea schimbului de lucru, în caz contrar considerându-se activitate neefectuată. 
13.3 Verificarea, controlul si receptia prestarii activitatii de deszăpezire pe drumurile de pe raza 
teritoriala a UAT Scheia si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, se va 
face de catre delegatul Primariei Comunei Șcheia, in calitate de beneficiar împreuna cu delegatul 
operatorului. 
13.4 Confirmarea prestaţiilor aferente serviciului de de deszăpezire pe drumurile de pe raza 
teritoriala a UAT Scheia si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se va 



realiza de către reprezentanții autorității contractante pe baza următoarelor date/documente/ 
informații:  
 a) în baza ‘’Jurnalului de activitate pe timp de iarnă”, al centralizatorului cu cantitățile și 
volumul lucrărilor efectuate întocmite de operator după fiecare intervenție, a cantităților de material 
antiderapant, utilizat și a verificării în teren a serviciilor; 
 b) in baza baza raportelor GPS ale utilajelor folosite pentru realizarea operațiunilor; 
 
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor începand cu data semnarii 
contractului care este considerata data primirii ordinului de începere a contractului. 
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 

14.2 - (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. 
(2) În cazul în care: 

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 
b) 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. 
14.3 - 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. 
14.4 - In 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. 
 
15. Ajustarea preţului contractului 
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
15.2 - Nu se va accepta ajustarea prețului contractului 
 
16. Subcontractanţi 
16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul. 
16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 
cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 



din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi 
notificată achizitorului. 
 
17. Forţa majoră 
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2- Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3- 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. 
17.4 - 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. 
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
18. Soluţionarea litigiilor 
18.1 - 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. 
18.2 - 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. 
 
19. Limba care guvernează contractul 
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
20. Protecția datelor cu caracter personal 
20.1. În măsura în care Prestatorul operează cu date cu caracter personal, acesta se obligă să respecte  
prevederile Regulamentului UE 2016/679 – GDPR în materia protecției datelor cu caracter personal. 
20.2. Prestatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale Achizitorului numai în baza 
instrucțiunilor primite de la Achizitor şi numai în vederea derulării raporturilor contractuale. 
 
21. Comunicări 
21.1 - (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. 
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
 
22. Legea aplicabilă contractului 
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Părţile au înteles să încheie azi.............prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 
 



 
ACHIZITOR PRESTATOR 

Comuna Scheia S.C.  

PRIMAR, Reprezentant legal 

Vasile ANDRICIUC  
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