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SECTIUNEA 3 – MODELE FORMULARE 
 

MODELE FORMULARE 
 

Capitolul conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor 

care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor 

depuse. 

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau in asociere, la procedura pentru atribuirea contractului are obligaţia 

de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele 

autorizate. 

 

Formular nr. 1  - DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 98/2016   privind 

achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare 

Formular nr. 2  - DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare 

Formular nr. 3 -  DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 alin. (1), 167 alin. (1), 167 alin. (1^1) 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 

Formular nr. 4 - DECLARAŢIE privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea 

acestora – dacă este cazul 

Formular nr. 5 – DECLARAŢIE privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi  pecializarea 

acestora – dacă este cazul 

Formular  nr.   6 - ACORD DE ASOCIERE în vederea participării la procedura de atribuire a acordului-cadru – dacă este 

cazul 

Formular  nr.   7 - DECLARAȚIE  privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de 

muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă 

Formular nr. 8 -  Model Formular de oferta financiara 

Formular nr. 9  -  Model Propunere financiara 

Formular nr. 10  - Model Propunere tehnica 
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Formularul nr. 1 

OPERATOR ECONOMIC 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 şi art. 60 din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare 

  

1. Subsemnatul ..................................................................................................., reprezentant legal/împuternicit 

al......................................................................................., (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate 

de ..................................................................................... (candidat/ofertant/ofertant asociat/ terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului/subcontractant)  la procedura de licitatie deschisa, având ca obiect achizitia de: 

„.................................................................................................”, declar pe proprie răspundere, următoarele:  

 

cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi componenţa listei cu persoanele ce deţin 

funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că 

societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din procedură. 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea 

procedurii de atribuire: 

Manager:  Dr. Dobre Alexandru George 

Director Financiar Contabil: Ec. Badita Mirela  

Director medical:  Dr. Marcovici Cristina Lacramioara 

Director Ingrijiri : As. Goicu Violeta; Consilier juridic: Plopeanu Ramona Magdalena-Coralia, Crisan Violeta 

Sef Birou Achizitii Publice-contractare: Ec. Apostolescu Gabriela 

Sef Birou Aprovizionare: Ec. Neatu Mircea 

Asistent dietetician: Marin Gabriel 

 

 

 

2. 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, având în vedere  și 

prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

3. 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 încălcarea prevederilor legislaţiei 

penale privind falsul în declaraţii.  

 

 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

 

Subsemnatul (nume şi prenume)....................................................................., în calitate de .......... .................................., legal 

autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ............................................................................. 

                                                                                            (denumire/nume operator economic) 

                                                                                                                                                          (semnătura şi ştampilă), 

 

 

 

 

 

 

Formularul nr. 2 
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Operator economic,........................................................... 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 

 

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

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

licitatie deschisa având ca obiect „.....................................................................”, organizată de Spitalul Judetean de Urgenta 

Alexandria  , sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 164 

din legea nr. 98 din 19 mai 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 ale legislaţiei penale aplicabile; 

  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 aplicabile; 

  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 aplicabile; 

  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 aplicabile; 

  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 aplicabile; 

  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 aplicabile; 

  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 ca autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc 

oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care 

dispunem. 

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

informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu 

activitatea noastră. 

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

penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

 

Subsemnatul (nume şi prenume)....................................................................., în calitate de ............................................, legal 

autorizat să semnez oferta pentru şi în numele .............................................................................  

                                                                                            (denumire/nume operator economic) 

                                                                                                                                                          (semnătura şi ştampilă), 

 

Notă:  

Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul 

asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său legal. 

 

 

 

 

Formularul nr. 3 

OPERATOR ECONOMIC........................................... 

(denumirea/numele) 
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DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 alin. (1), 167 alin. (1), 167 alin. (1^1) 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului economic persoana juridică], în 

calitate de ofertant la procedura licitatie deschisa  având ca obiect „.............................................................................”, la data de 

............................., organizată de Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria , declar pe proprie răspundere că: 

 

Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat așa cum aceste 

obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.  

Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, respectiv:  

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea; 

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura 

în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;  

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al 

unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea 

anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul 

verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecție;  

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obținem informații confidențiale 

care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate 

care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire.    

 

Declar că nu mă aflu în situaţia de excludere prevăzută de art. 167 alin. (1^1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Ofertanții, asociații, subcontractanţii și terții susținători au obligaţia să prezinte datele de identificare a 

deţinătorilor/beneficiarilor reali ai acţiunilor la purtător în situaţia în care forma de organizare a operatorului economic 

(ofertant/terţ susţinător/subcontractant) la procedură este de societate pe acţiuni, cu capital social reprezentat prin acţiuni la 

purtător. În conformitate cu prevederile art. 53 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, 

reprezentantul legal al operatorului economic va depune o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la deţinătorii/beneficiarii 

reali ai acţiunilor la purtători. Dacă este cazul, declaraţia se va anexa la prezenta declaraţie. 

 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că autoritatea contractantă are 

dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației 

penale privind falsul în declarații. 

 

 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

 

Subsemnatul (nume şi prenume)....................................................................., în calitate de .......... .................................., legal 

autorizat să semnez oferta pentru şi în numele .............................................................................  

                                                                                            (denumire/nume operator economic) 

                                                                                                                                                          (semnătura şi ştampilă), 

 

 

 

                                                                                                                                      Formularul nr. 5 

OPERATOR ECONOMIC........................................... 

(denumirea/numele) 
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DECLARAŢIE 

privind partea/părţile din contract 

care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora – dacă este cazul 

 

 

 

Subsemnatul, reprezentant legal/împuternicit al ............................................................................................ (denumirea/numele şi 

sediul/adresa 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 înţeleg că autoritatea contractantă are 

dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice 

informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

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

reprezentanţilor autorizaţi ai Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în 

legătură cu activitatea noastră. 

 

Produsele ce se intentioneaza a 

fi subcontractate 

Numele şi detaliile 

subcontractanţilor 

Valoarea 

subcontractată 

Acord subcontractor 

cu specimen 

semnătură 

    

    

    

    

    

Se va anexa prezentei declaraţii, acordul de subcontractare. 

    

    

    

    

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

 

Subsemnatul (nume şi prenume)....................................................................., în calitate de ............................... ............., legal 

autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ............................................................... .............. 

                                                                                            (denumire/nume operator economic) 
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Formularul nr. 6 

 

ACORD DE ASOCIERE 

în vederea participării la procedura de atribuire a acordului-cadru – dacă este cazul 

 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

Părţile acordului : 

.............................................................................................................................................................................. (denumire 

operator economic, sediu, telefon), reprezentată prin .............................................  în calitate de ................................ 

 

şi 

.................................................................................................................................................... (denumire operator economic, 

sediu, telefon) reprezentată prin ......................................................(prenume,nume), în calitate de ...................... ........................ 

  

2. Obiectul acordului: 

2.1 Asociaţii au convenit să desfaşoare în comun următoarele activitaţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria  pentru atribuirea 

acordului-cadru de furnizare având ca obiect „...................................................................................”                                 

b) derularea în comun a acordului-cadru în cazul desemnarii ofertei comune ca fiind câştigatoare, dar in mod specific, fiecare 

asociat va executa următoarele activitați: 

                    1)Asociatul .................................................................................... va executa  .................. .......................................... 

                                       (denumire operator economic) 

2)Asociatul .................................................................................... va executa  

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

                                       (denumire operator economic) 

 

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

1)  ___________________________________ 

2) ___________________________________ 

… ___________________________________ 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este: 

1)_______ % S.C. ___________________________ 

2)_______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitaţile comune desfaşurate de asociaţi se va efectua proporţional 

cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv: 

1)_______ % S.C. ___________________________ 

2)_______ % S.C. ___________________________ 

 

3. Durata asocierii 

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte 

corespunzator cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigatoare a procedurii de 

achiziţie).  

 

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 

4.1 Se împuterniceşte ________________, având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi 

depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.  

4.2 Se împuterniceşte ___________________, având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie 

publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnaăii asocierii ca fiind câştigatoare a 

procedurii de achiziţie). 

 

 

5. Încetarea acordului de asociere 

5.1 Asocierea îşi înceteaza activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a activitaţilor prevăzute la art. 2 din acord; 

c) alte cauze prevăzute de lege. 

 

6. Comunicări 
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6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele 

_______________________, prevăzute la art. _________. 

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

 

7. Litigii 

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa 

de judecată competentă. 

 

8. Alte clauze:____________________________________________ 

Prezentul acord a fost încheiat într-un numar de ____ exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data 

semnării lui) 

 

 

 

Liderul asociației: 

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

 

 

Asociat 1, 

(Denumire operator economic, 

Nume prenume reprezentant / funcția/ semnatura autorizată) 

 

Asociat 2, 

(Denumire operator economic, 

Nume prenume reprezentant / funcția/ semnatura autorizată) 

 

 

Nota: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, parțile putând adăuga şi alte clauze. 
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Formularul nr.7 

OFERTANT 

 

(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

 

 

 

DECLARAȚIE  

privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind 

respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă 

 

 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume)..................................................................................., în calitate de reprezentant 

legal/împuternicit al Ofertantului …………....................................................…………………… (în cazul unei Asocieri, se va 

completa denumirea întregii Asocieri) la procedura licitatie deschisa pentru atribuirea acordului-cadru de furnizare având ca 

obiect „.......................................................................................................................” organizată de Spitalul Judetean de Urgenta 

Alexandria, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata acordului-cadru/contractului subsecvent, voi respecta reglementarile 

obligatorii din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă. 

 De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toată durata contractului, voi respecta legislația de securitate şi 

sănatate în munca, în vigoare, pentru tot personalul angajat în prestarea serviciilor. 

  

 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației 

penale privind falsul în declarații. 

 

 

 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

 

Subsemnatul (nume şi prenume)....................................................................., în calitate de .......... .................................., legal 

autorizat să semnez oferta pentru şi în numele .............................................................................  

                                                                                            (denumire/nume operator economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formularul nr. 8 
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FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Data: [introduceți ziua, luna, anul] 

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare] 

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]  

 

Către: Autoritatea Contractantă [a se introduce denumirea]   

 

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură 

și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu 

Propunerea noastră Tehnică și Financiară. 

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară  și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Contractantă 

până la momentul depunerii Ofertei: 

i. ofertăm prețul total de ______ LEI  [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], fără TVA, la care 

se adaugă TVA de ______  LEI [introduceți suma în cifre și litere],  

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că: 

i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. ____ [introduceți 

detalii], comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul procedurii de atribuire] 

și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele 

achiziției comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta; 

ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor 

publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în 

special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016; 

iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici 

rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, 

stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției; 

iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne 

declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente; 

v. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a 

fost pregătită luând în considerare toate acestea; 

vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada pregătirii 

Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru 

realizarea activităților în cadrul contractului;  

vii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată 

documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea Contractantă în ce privește 

aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente; 

viii. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși 

în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea 

rezultatelor. 

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți numărul] zile de la data 

depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în 

orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.  

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această procedură declar că: 

i. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o 

Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția 

ii. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este 

acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea Contractantă despre apariția unei 

astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului 

iii. noi, împreună cu subcontractanții propuși [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților 

și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate 

în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, toate documentele solicitate de Autoritatea 

Contractantă. 

iv. noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru ale căror 

capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, 

toate documentele solicitate de Autoritatea Contractantă.  

v. am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se 

limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor 

și efectele lor juridice. 
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vi. până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică de furnizare această Ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea Autorității Contractante], prin care 

Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi. 

vii. Precizăm că: 

 depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat în 

mod clar “Ofertă Alternativă”; 

 nu depunem Ofertă Alternativă. 

[Se bifează opţiunea corespunzătoare.] 

[Autoritatea Contractantă elimină punctul vii. în cazul în care în Fișa de date a achiziției nu se prevede posibilitatea 

depunerii de Oferte Alternative] 

viii. Înțelegem că Autoritatea Contractantă  

a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de 

licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 

98/2016. 

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi. 

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior 

si garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație. 

ix. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanţie de bună execuţie de ___ [introduceți 

procentul stabilit în Fișa de date a achiziției] din prețul Contractului. 

x. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem 

această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de 

subcontractant). 

xi. Văzând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din HG nr. 

395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea 

Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele 

noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală: 

Nr. Crt.  Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară 

[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...] 

1.  .... [introduceți informația] 

2.  .... [introduceți informația] 

De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus 

menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele: 

Nr. Crt.  Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică 

și din Propunerea Financiară sunt confidențiale 

1.  .... [prezentați motivul] 

2.  .... [prezentați motivul] 

 

 

Semnătura  reprezentantului Ofertantului,  ...................................................................... 

Numele semnatarului,  ...................................................................... 

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei  ...................................................................... 
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ANEXA  

     PROPUNERE FINANCIARA 

 

 

 DENUMIREA SERVICIULUI U.M. 

CANTITATE 

MAXIMA 

ACORD 
CADRU  

( UM  caiet de 

sarcini) 

PRET 

UNITAR,   

fara TVA 
(LEI/UM) cu 

2 

zecimale 

 

TOTAL 
VALOARE FARA 

TVA (LEI) 

 
 

 

COTA 

TVA 

(%) 

0 1  3 5 6 
7 

(col5 x col6) 
8 

1 
   

    

2  
      

....  
      

 Total, fara TVA 
      

 TVA 
      

 TOTAL GENERAL 
      

     

 

 

 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

 

 

 

Subsemnatul (nume şi prenume)....................................................................., în calitate de ............................................, legal 

autorizat să semnez oferta pentru şi în numele .............................................................................  

                                                                                            (denumire/nume operator economic) 
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Formularul nr. 10 

 
OFERTANTUL 

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

(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

 

 

MODEL 

   PROPUNERE TEHNICA 

 

Catre  

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALEXANDRIA 

 

Analizand documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei în calitate de ofertant la procedura având ca obiect 

„.............................................................................”, organizată de Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria, subsemnatii 

reprezentati ai ofertantului …….........……………………………………..,(denumirea ofertantului) ne oferim, in conformitate 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata sa prestam serviciile: 

 

 

      

 Denumire     serviciu...................................................................................................................  

   

 

Caracteristici /cerinte tehnice solicitate prin  

caietul de sarcini 

 

Caracteristici /cerinte tehnice ofertate prin  

oferta tehnica 

Indicarea 

numarului de 

pagina unde se 

regaseste 

caracteristica/ 

cerinta  

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

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

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

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

 

 

   

  

 *) Completati continutul propunerii tehnice in mod clar si cu un nivel suficient de detaliu pentru a se putea aplica factorii de 

evaluare in mod structurat si sistematic. 

 

 

      Data: [ZZ.LL.AAAA] 

 

 

 

Subsemnatul (nume şi prenume)....................................................................., în calitate de ............................... ............., legal 

autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ............................................................... .............. 

                                                                                            (denumire/nume operator economic) 

 



 
 

 
 

Model  
 

ACORD – CADRU DE PRESTARI SERVICII CATERING (PREPARARE SI LIVRARE HRANA)   
nr. ........    din  ................... 

 
 
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,  s-a încheiat prezentul contract de prestări de servicii, intre: 
 
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALEXANDRIA cu sediul in Alexandria, Strada Libertatii, nr. 1, cod fiscal 
4253650, tel 0247/306711, 0247/311836, 0247/314.873,fax 0247/306767, 0247/311836, 0247/314.873, e-mail: 
sjalexandria@gmail.com, cont IBAN nr. RO21TREZ6065006XXX007310, deschis la Trezoreria Alexandria, legal 
reprezentata prin Manager, Dr.Dobre Alexandru, parte denumită în cele ce urmează Promitent Achizitor, pe de o parte, 
 
si  
……………............................................…………………,  cu sediul in ......................................................., Nr. Reg. 
Comerțului ..........................,  Cod Fiscal ......................... , Cont Trezorerie ................................................................., 
Trezoreria ............................................., Telefon: ..........................., Fax: .............................,   reprezentat prin  
…........………………………………… in calitate de Promitent Prestator, pe de alta parte  
si 
……………............................................…………………,  cu sediul in ......................................................., Nr. Reg. 
Comerțului ..........................,  Cod Fiscal ......................... , Cont Trezorerie ................................................................., 
Trezoreria ............................................., Telefon: ..........................., Fax: .............................,   reprezentat prin  
…........………………………………… in calitate de Promitent Prestator, pe de alta parte  
si 
……………............................................…………………,  cu sediul in ......................................................., Nr. Reg. 
Comerțului ..........................,  Cod Fiscal ......................... , Cont Trezorerie ................................................................., 
Trezoreria ............................................., Telefon: ..........................., Fax: .............................,   reprezentat prin  
…........………………………………… in calitate de Promitent Prestator, pe de alta parte  
 
au convenit sa incheie  prezentul acord–cadru  de servicii, ca urmare a aplicarii procedurii de achizitie publica 
..................................., anunt de participare nr. ........................din data de ..........................., in condițiile in care părțile 
promitente rămân neschimbate pe toata durata de desfășurare. 
 
2. Obligații ale Promitentului - Prestator  
2.1 – Promitentul - Prestator se obliga, ca in baza contractelor subsecvente încheiate cu Promitentul-Achizitor, sa 
presteze serviciile  in condițiile convenite in prezentul acord-cadru :  
2.2 – Promitentul - Prestator se obliga ca serviciile prestate  sa respecte calitatea prevăzută in propunerea tehnica, anexa 
1 la prezentul acord-cadru. 
2.3 –  Promitentul - Prestator se obliga sa nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru. 
2.4 -  Promitentul - Prestator se obliga sa mențină prețul pe care l-a precizat in Oferta Financiara pe toata durata de 
valabilitate a prezentului acord-cadru. 
2.5. – Promitentul - Prestator răspunde pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul acord-cadru si pentru 
acoperirea prejudiciilor cauzate Promitentului Achizitor. 
 
3. Obligațiile ale Promitentului – Achizitor 
3.1 – Promitentul-Achizitor se obliga, ca in baza contractelor subsecvente atribuite Promitentului-Prestator, sa 
recepționeze serviciile prestate  in condițiile convenite in prezentul acord-cadru , conform art. 2 
3.2 – Promitentul-Achizitor are obligația de a nu încheia un contract cu un alt operator economic având același obiect 
cu cel al acordului-cadru de față pe perioada derulării prezentului acord cadru. Astfel,  autoritatea contractantă are 
posibilitatea de a organiza o nouă procedură de atribuire în vederea încheierii unui acord-cadru având același obiect ca și 
acordul-cadru aflat în derulare, cu condiția ca încheierea contractelor subsecvente noului acord-cadru  să nu se realizeze 
în perioada de valabilitate a  prezentului acord-cadru ( indiferent de modalitatea de încetare), ci numai după finalizarea 
acestuia din urmă, sau in situatia in care Promitentul-Prestator declara ca nu mai are capacitatea (pierde 
autorizatia/licenta, etc.) de a presta serviciile contractate. 
 
4 Prețul  
4.1 Prețul unitar al serviciilor este de : ............................................ , la care se adaugă  TVA  
4.2 Valoarea maxima a acordului cadru este de ........................................ lei, la care se adauga TVA. 
 



5. Cantitatea previzionata  
5.1 Cantitatea previzionata de servicii ce  vor fi prestate in baza contractelor subsecvente este in funcție de necesitățile 
spitalului si fondurile existente. 
 
6. Durata acordului- cadru 
6.1 – Durata prezentului acord-cadru este de 12 luni, calculata începând de la data semnării acord- cadru, pana la data de 
………………………….. 
6.2 . Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data de ................................. 
 
7. Ajustarea prețului 
 7.1 Pretul nu se ajustează. 
 
8. Neîndeplinirea culpabila a obligațiilor 
8.1  Prezentul acord cadru încetează de drept: 
a) prin ajungerea la termen: 
b) prin acordul de voință al părților, exprimat printr-un act adițional la acordul cadru 
c) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a unor proceduri diferite in raport 
cu anumite praguri valorice precizate in legislație; 
d) In cazul imposibilității fortuite de executare a obiectului acordului cadru; 
e) Promitentul Achizitor isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul acord cadru, printr-o notificare scrisa, fara 
nicio compensatie,  in cazul in care se incheie acorduri cadru/contracte subsecvente de catre  ASSMB, in calitate de 
unitate centralizata de achizitii. In acest caz, Promitentul Prestator are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare 
pentru partea din  acord cadru/contract subsecvent indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a prezentului acord 
cadru. 
f) Promitentul Achizitor isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul acord cadru in cazul unor decizii ale Curtii 
Europene de Justitie. 
g) Promitentul Achizitor isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul acord cadru in cazul in care Promitentul 
Prestator se regaseste intr-una din situatiile de excludere. 
h) in orice situatie in care Promitentul Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau le indeplineste in mod 
deficitar, caz in care Promitentul Achizitor poate pronunta rezilierea, aceasta operand de plin drept la momentul 
transmiterii unei notificari.  
 
9. Comunicări 
9.1 - (1) Orice comunicare intre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie sa fie transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
9.2 - Comunicările intre părți se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării in scris a 
primirii comunicării. 
 
Părțile au înțeles sa încheie azi ………………………. prezentul acord-cadru, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare 
parte. 
 
 
   Promitent-Achizitor                           Promitenti- Prestatori,    
Spitalul Judetean de Urgenta  
           Alexandria 
                                                                                                
          Manager,                                                                
Dr. Dobre Alexandru                                           
 
 
Director Financiar contabilitate, 
 Ec. Badita Mirela 
 
 
 
Consilier juridic, 
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ANEXA 1 

Parte componenta a Acordului-cadru nr. ................ din ..................... 

        
Promitent-Achizitor                           Promitenti- Prestatori,    
Spitalul Judetean de Urgenta  
           Alexandria 
                                                                                                
          Manager,                                                                
Dr. Dobre Alexandru                                           
 
 
Director Financiar contabilitate, 
 Ec. Badita Mirela 
 
 
 
Consilier juridic, 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire prestare de servicii Cod CPV UM 

Cantitate 
minima 
contract 

subsecvent 

Cantitate 
maxima 
contract 

subsecvent 

Cantitate 
minima 
acord 
cadru  

12 luni 

 
Cantitate 
maxima 
acord 
cadru 

12 luni 
 

Pret 
Unita

r 
Lei 

Valoare 
minima 
contract 

subsecvent  
(lei fara 
TVA) 

Valoare 
maxima 
contract 

subsecvent  
(lei fara 
TVA) 

Valoare 
minima 
acord-

cadru 12 
luni 

(lei fara 
TVA) 

Valoare 
maxima 
acord-

cadru 12 
luni  

(lei fara 
TVA) 

 
 
 
 

TV
A 
% 

1 
  

 
 

  
   

  
 

 

2              

 
VALOARE TOTALA  fara TVA          

  TVA     %          

  VALOARE TOTALA   incl.TVA          
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MODEL 
 
 

Contract subsecvent de prestari de servicii  nr…………data................….. 
la Acordul Cadru nr. …………din .........………………. 

 
SERVICII CATERING (PREPARARE SI LIVRARE HRANA)   

 
 

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALEXANDRIA cu sediul in Alexandria, Strada Libertatii, nr. 1, cod fiscal 
4253650, tel 0247/306711, 0247/311836, 0247/314.873,fax 0247/306767, 0247/311836, 0247/314.873, e-mail: 
sjalexandria@gmail.com, cont IBAN nr. RO21TREZ6065006XXX007310, deschis la Trezoreria Alexandria, legal 
reprezentata prin Manager, Dr.Dobre Alexandru, parte denumită în cele ce urmează Promitent Achizitor, pe de o parte, 
 
și  
 
SC ....................................................…………………. cu sediul in 
...................................................................................................Nr. Reg. Comertului …………………………………… ,  
Cod Fiscal …………………………………… , Cont Trezorerie …………………………………………., Trezoreria 
…………………………, Telefon: ……………………. , Fax: …………………….,  e-
mail…………………………………….. reprezentat prin  ……………………………......................................………. 
In calitate de prestator, pe de alta parte. 
 

2. Definitii  

2.1 - În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretați astfel: 
contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  
achizitor si  prestator  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala 
si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care 
furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului; 
servicii - serviciile definite conform obiectului contractului, inclusiv asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice 
alte asemenea obligatii care revin prestatorului prin contract; 
origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de 
fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, 
care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor 
si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea prestatorului. 
destinatie finala  - locul unde prestatorul are obligatia de a presta serviciile; 
termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform  INCOTERMS 2000 – Camera Internationala de Comert (CIC). 
forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu 
putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe 
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunciativa. Nu este 
considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face 
extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
a. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include  forma de plural si 
vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
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3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze Servicii de …………...........................................………………………..  în 
conditiile din prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.  
 

5. Pretul contractului 

5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor este de 
………………………lei, la care se adauga cota TVA, preț care va fi achitat de către achizitor în termen de 60 de zile de 
la data îndeplinirii obligațiilor contractuale.  
 
5.2. Achizitorul este obligat să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care a beneficiat, in conditiile 
prevazute la Art. 5.1.  Data emiterii facturii, data predarii facturii in cazul in care este transmisa prin delegat si data 
scadentei se inscriu pe factura. Termenul de scadenta privind plata facturii se ia in calcul incepand cu data inregistrarii 
facturii la achizitor. 
 
6. Durata contractului 

6.1 – Durata prezentului contract este  pana la data de …………………………………….. 
 
7. Executarea contractului  
7.1 – Executarea contractului incepe de la data incheierii contractului. 
 
8. Documentele contractului 
8.1  - Documentele contractului sunt:  contractul, propunerea financiară si propunerea tehnica a prestatorului. 
 
9.  Obligatiile principale ale prestatorului 
9.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica, care 
este parte componenta a prezentului contract. 
9.2 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, 
nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru 
sau in legatura cu serviciile achizitionate, si 

ii)  daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de 
incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 

9.3 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea 
cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. 
              (2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, 
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in 
masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.   
9.4 Sa depuna toate eforturile pentru asigurarea unei tinute morale si a unui comportament civilizat din partea angajatilor 
sai in raporturile cu cadrele medicale, pacientii spitalului si personalul auxiliar. 
 
10.  Obligatiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 14, serviciile prestate conform anexei nr. 1, in termenul 
convenit. 
10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator prin ordin de plata, in perioada convenita la Art 5.1 de la 
inregistrarea facturii la achizitor.  
10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute convenite la Art 
5.1, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul 
corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor 
in cel mai scurt timp posibil. 
10.4 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in 
propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 
 
11.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate prin contract, atunci 
achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala 0,0287% 
din pretul contractului, pe zi de intarziere. 
11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite la Art 
5.1, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala 0,0287% din plata 
neefectuata pe zi de intarziere. 
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11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, in mod culpabil si repetat, da 
dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără intervenția instanței și fără punerea in întârziere si de 
a pretinde plata de daune-interese. 
11.4 – Achizitorul  isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata prestatorului, 
fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze 
dreptul la actiune sau despagubire pentru  prestator.  In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. 
 

12.Prezentul contract încetează de drept: 

a) prin îndeplinirea obiectului contractului; 
b) prin acordul de voință al părților, exprimat printr-un act adițional; 
c) in cazul imposibilității fortuite de executare a obiectului contractului 

 

Clauze specifice 

13. Garantia de buna executie a contractului  

13.1 Cuantumul garantiei de buna executie va fi  5% din valoarea fara tva a contractului subsecvent. Aceasta se 
constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent. Garantia de buna executie se poate 
constitui in oricare din formele prevazute la articolul 40 , alin (1-3) din Hotararea  395/2016. Garantia se restituie in 
termen de 14 zile conform prevederilor art.42, alin 1 din Hotararea 395/2016. 
 

14. Receptie si verificari  

14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile 
din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.  
14.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a 
notifica, in scris,  prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. 
 

15. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 

15.1 -  (1)  Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in termen de 24 de ore de la semnarea contractului.  
(2) In cazul in care  prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate 

achizitorului, partile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si 
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul  contractului. 
15.2 -  (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi terminata 
intr-un perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza 
de la data inceperii prestarii serviciilor. 

(2) In cazul in care:  
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza  prestatorului, sau 
ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de catre 

prestator, 
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci 
partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.  
15.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia de a 
notifica acest lucru, in timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se 
face cu acordul partilor, prin act  aditional. 
15.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in 
indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului de 0.04 %  pe zi de intarziere din 
pretul contractului. 
 

16. Ajustarea pretului contractului 

16.1 Pretul contractului nu se ajusteaza. 
 

17. Amendamente  

17.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, 
prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora si 
care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
Sarcina efectuarii instructajului in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru salariatii executantului, furnizorului 
sau prestatorului revine exclusiv acestuia, pe parcursul derularii contractului si in legatura cu executarea acestuia. 
In cazul in care salariatii executantului, furnizorului sau prestatorului sufera un accident de munca, pe parcursul derularii 
contractului si in legatura cu executarea acestuia, comunicarea, cercetarea, inregistrarea si evidenta revin in sarcina 
exclusivă a furnizorului sau prestatorului. 
Executantul, furnizorul sau prestatorul este obligat: 
   a) sa respecte prevederile legislatiei in vigoare in domeniul securitatii si sanatatii in munca precum si instructiunile 
proprii  in domeniul securitatii si sanatatii in munca elaborate pe plan intern de autoritatea contractanta. 
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   b) sa respecte legislatia in vigoare, de autorizare a personalului pentru categoriile profesionale la serviciile executate, 
furnizate sau prestate.  
   c) sa acorde garantii in domeniul securitatii si sanatatii in munca la produsele finite. 
 

18. Forta majora 

18.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
18.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata 
perioada in care aceasta actioneaza. 
18.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce 
li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
18.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, 
producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
18.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea 
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde 
celeilalte daune-interese. 
 

19. Clauza de confidentialitate 

19.1 Prestatorul se obligă să trateze toate informaţiile şi documentaţiile de care a luat la cunoştinţă în cursul derulării 
prezentului Contract ca informaţii confidenţiale, să nu le  divulge terţilor şi să păstreze secretul , astfel încât să nu 
prejudicieze cu nimic cealaltă parte. 
19.2 Prestatorul va pastra în strictă confidenţialitate toate datele şi informaţiile de care au luat cunostinta, orice denunţare 
a acestor informaţii care pot leza interesele celeilalte părţi, poate atrage raspunderea părţii implicate în instanţă, cu 
recuperarea pagubelor create de către partea lezată.  
19.3 Încălcarea de către oricare dintre părţi a obligaţiei de confidenţialitate, va da naştere, în sarcina parţii aflate în culpă, 
a unei obligaţii de plată, cu tiltul de clauză penală, sumelor avansate de către cealaltă parte, până la momentul respectiv. 
19.4 Prestatorul se obligă să nu utilizeze pentru executarea prezentului Contract decât personalul care a acceptat  sa 
păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor privind prezentul Contract şi a tuturor informaţiilor cu care aceştia din 
urmă vor intra în contact pe perioada derulării prezentului Contract, în desfăşurarea activităţii de prestări servicii.  
19.5 Prestatorul îşi asumă responsabilitatea în solidar cu personalul său pentru orice încălcare o obligaţiei de 
confidenţialitate. 
 
20. Incetarea contractului 
20.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara  a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti, in cazul in 
care una dintre parti: 
- nu isi executa una dintre obligatiile asumate sau le executa defectuos - Obiectul principal al contractului, din prezentul 
contract; 
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea 
executarii prezentului contract; 
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti; 
- in termen de 15 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in 
mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin; 
- la incheierea duratei contractului; 
- achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul acord cadru, printr-o notificare scrisa, fara nicio 
compensatie,  in cazul in care se incheie acorduri cadru/contracte subsecvente de catre  ASSMB, in calitate de unitate 
centralizata de achizitii. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  
contractul subsecvent indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a prezentului acord cadru. 
 20.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevedrilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin 
15 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele. 
 20.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante. 
 20.4. Prevederile prezentului articol nu inalatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului. 
 
 
21. Solutionarea litigiilor 

21.1 - Achizitorul si  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice 
neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 
21.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve 
in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele 
judecatoresti din Bucuresti.  
 
22. Limba care guverneaza contractul 

22.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 
23. Comunicari 
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23.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
23.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris 
a primirii comunicarii. 
 

24. Legea aplicabila contractului 

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
Partile au inteles sa incheie azi .......................... prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare 

parte.     
           
 Achizitor                           Prestator,    
Spitalul Judetean de Urgenta  
           Alexandria 
                                                                                                
          Manager,                                                                
Dr. Dobre Alexandru                                           
 
 
Director Financiar contabilitate, 
 Ec. Badita Mirela 
 
 
 
Consilier juridic, 
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ANEXA 1 
 
Parte componenta a Contractului subsecvent nr. ........ din .....................la acordul cadru nr...........din................... 

                                     
 Achizitor                           Prestator,    
Spitalul Judetean de Urgenta  
           Alexandria 
                                                                                                
          Manager,                                                                
Dr. Dobre Alexandru                                           
 
 
Director Financiar contabilitate, 
 Ec. Badita Mirela 
 
 
 
Consilier juridic, 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire prestare de servicii Cod CPV UM 
Cantitate  

 
Pret Unitar 

Lei 

 
Valoare  

fara TVA 
 

 
 
 

TVA 
% 

1 
  

 
   

 

2        

 
VALOARE TOTALA  fara TVA    

  TVA %    

  VALOARE TOTALA   incl.TVA    
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