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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane
2007-2013
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B. FORMULARE, MODELE, LISTA DOCUMENTELOR SOLICITATE



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, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are
obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod
corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

 Toate cerinţele minime de calificare şi selecţie solicitate sunt obligatorii.
Conform art. 36, alin. (1), lit. b) din H.G. nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare, oferta va fi
considerată inacceptabilă dacă “a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre
cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11,
alin. (4) – (5), documente relevante în acest sens”.

1. Declaraţie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 (formularul1);
2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006
(formularul 2);
3. Certificat de atestare fiscală (bugetul general consolidat);
4. Declaraţie privind conflictul de interese, conform art. 691 din OUG nr. 34/2006
modificată şi completată (formular 3);
5. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură (formularul 4);
6. Declaraţia “Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă” (formularul 5);
7. Declaraţie privind conflictul de interese conf. preved. art. 14 si 15 din OUG nr. 66/2011
(formular 6);
8. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului şi Comerţului;
9. Informaţii generale, inclusiv cifra de afaceri globală pe ultimii 3 ani (formular 7);
10. Declaraţie privind Lista principalelor livrări de produse în ultimii 3 ani (formularul 8);
11. Referinţe și recomandări privind dovada experienţei similare pentru fiecare lot in parte;
12. Declaraţie privind subcontractanţii/asociaţii şi specializarea acestora – dacă este cazul
(formularul 9);
13. Sistem de Management al Calităţii ISO 9001:2008 SAU echivalent;
14. Scrisoare de înaintare (formularul 9);
15. Formular de ofertă (formularul 10) + ANEXE;
16. Scrisoare de garanție bancară pentru participare la licitație (formular 11).
17. Formular de contract (formular 12)
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FORMULARUL 1
(FORMULARUL 12 A din Ordin 155/20061)
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere,
sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, ca nu mă aflu în situaţia prevăzuta la art. 180 din Ordonanţa de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu
modificări şi completări prin Legea no. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda si/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării

şi

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării:
Operator economic,

......................
(semnătura autorizata)
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Ordin 155/2006 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
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FORMULARUL 2
(Formular nr. 12 B din Ordin 155/2006)
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul (a)……………………………………. denumirea, numele operatorului
economic), în calitate de ofertant / candidat / concurent / concurent la procedura de (se
menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică avand ca
obiect…………………………… (denumirea produsului, serviciului sau lucării şi codul
CPV),
la
data
de
……………………….
(zi/luna/an),
organizată
de
…………………………………… (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria
răspundere că :
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în Romania sau în ţară în care sunt stabilit
c) nu mi-am îndeplinit în mod defectuos, în ultimii 2 ani, obligaţiile contractuale, din
motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care nu a produs sau nu este de natură să
producă grave prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărarea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greşeli, în materie profesională.
e) nu prezint informaţii false sau prezint informaţiile solicitate de către autoritatea
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg că în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data: ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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FORMULAR 3
OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE - Art. 691 din OUG 34/2006

Subsemnatul.................................................................., in

calitate de

reprezentant legal

al

................................................................................., declar pe propria răspundere sub sancţiunea
excluderii din procedura de achiziţie publică si sub sancţiunile aplicabile faptei de fals in acte
publice, ca nu suntem in conflict de interese, conform prevederilor art. 69 indice 1 din

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34/2006, Art. 691 cu modificările și completările
ulterioare,

in

cadrul

procedurii

de

achiziţie

publica

.........................................................................................................................................., cod CPV,
având ca Achizitor ......................................................................

Data

Semnătura şi ştampila

4

FORMULARUL 4
(Formularul 12 C din Ordin 155/2006)
OPERATOR ECONOMIC
..................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. ......................................................................................... (denumirea operatorului
economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca,
la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică................ (se menţionează
procedura), având ca obiect ........................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării si
codul CPV), la data de............ (zi/luna/an), organizata de
................................................... (denumirea autorităţii contractante), particip
□ in nume propriu;
□ ca asociat in cadrul asociaţiei.....................
2. Subsemnatul declar ca:
□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici
□ sunt membru in grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint in
anexa. (se bifează opţiunea corespunzătoare)
3. Confirmam faptul ca nu depunem ofertă pentru acelaşi contract in nici o alta forma.
4. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmam, ca membru in consorţiu/asociere
ca toţi membrii răspund solidar pentru execuţia contractului, ca membrul Conducător este
autorizat să oblige şi să primească instrucţiuni în numele şi pe seama fiecărui membru, ca
execuţia contractului, inclusiv plăţile constituie responsabilitatea membrului conducător şi că toţi
membrii asocierii/consorţiului se obligă să rămână în asociere/consorţiu pe întreaga durată a
execuţiei contractului
5. 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, in cazul in care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie publică.
6. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor cerute, orice informaţii suplimentare in scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.
7. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai.........................................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în
legătura cu activitatea noastră.
Data completării .......................

Operator economic,
..................................
(semnătura autorizată)
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FORMULARUL 5

-

DECLARATIE
CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITATIE CU OFERTA INDEPENDENTA

Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai
............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de
achiziţie publică organizata de ........................................, in calitate de autoritate
contractanta, cu nr. .................................... din data de ..............................., certific/certificam
prin prezenta ca informaţiile conţinute sunt adevărate si complete din toate punctele de
vedere.
II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele .........................................., următoarele:
1.am citit si am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2.consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile in
care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate si/sau incomplete in orice privinţa;
3.fiecare semnătura prezenta pe acest document reprezintă persoana desemnata să
înainteze oferta de participare, inclusiv in privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4.in sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoana fizică sau
juridică, alta decât ofertantul in numele căruia formulam prezentul certificat, care ofertează în
cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de
participare;
5.oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6.oferta prezentata nu conţine elemente care deriva din înţelegeri intre concurenţi în ceea ce
priveşte preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu
la respectiva procedura sau intenţia de a include in respectiva oferta elemente care, prin
natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7.oferta prezentata nu conţine elemente care deriva din înţelegeri între concurenţi in ceea ce
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8.detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent
înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate
in prezentul certificat sunt adevărate si întrutotul conforme cu realitatea.
Data

................
Ofertant,
.................
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)
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FORMULAR 6
OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE – OUG 66/2011

Subsemnatul ....................................................., in calitate de reprezentant legal al
......................................................................, declar pe propria răspundere sub sancţiunea
excluderii din procedura de achiziţie publică si sub sancţiunile aplicabile faptei de fals in
acte publice, ca ofertantul si angajaţii nu sunt in conflict de interese, conform prevederilor
art.14 si 15 din ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind

prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora,

in

cadrul

procedurii

de

achiziţie

publica

..............................................................., cod CPV: ___________________________, având
ca Achizitor ...........................................................

Data

Semnătura şi ştampila
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FORMULAR 7
CANDIDAT / OFERTANT
…………………………………………….
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele:
………………………………………....................................................
2. Codul fiscal/C.U.I.: ……………………………………………..
3. Adresa sediului central:
…………………………………………………………………………………………………
Adresa de corespondenţă:
………………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………
Fax: ………………………………………
E-mail: ……………………………………………..
4. Certificat de înmatriculare/înregistrare :
……………………………………………………………………………….
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
5. Obiect de activitate pe domenii:
…………………………………………………………………………………………………
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6. Principala piaţă a afacerilor:
…………………………………………………………………………………………………
7. Cont IBAN:
…………………………………………………………………………………………………
8. Persoana autorizată să semneze oferta/contractul:
……………………………………………………………………........................................
(nume, prenume şi funcţie)
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Nr.

Anul

Cifra de afaceri anuală
la 31 decembrie (lei)

Cifra de afaceri anuală
la 31 decembrie
(echivalent euro)

1.
2010
2.
2011
3.
2012
Media anuală
Candidat/Ofertant
……………………………………………..
(semnătură autorizată)
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FORMULARUL 8

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
FURNIZARI DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
................................................................................................................................
(denumirea si adresa autorităţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………...............
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,
………… ……………….
(semnătura autorizată)
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LISTA PRINCIPALELOR
FURNIZARI DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI
(Anexa formular 7)

Nr.
crt.

Obiectul contractului

Codul
CPV

Denumirea / numele
beneficiarului / clientului

Adresa

Calitatea
prestatorului

Procent
indeplinit de
prestator %

Cantitatea
(U. M. )

Perioada
de
derulare
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FORMULAR 9

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND SUBCONTRACTANŢII
(PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE
SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul de mai jos 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
………………………………………
..................................................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante)
cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de
…………………………………………………….... (se precizează data expirării perioadei de
valabilitate a ofertei
Nr.
Crt.

Denumire
Specializare
Partea/părţile
subcontractant subcontractant din contract ce
urmează a fi
subcontractate

Procentul din
valoarea
contractului
reprezentat de
serviciile ce
urmează a fi
subcontractate

Operator economic,
..................................
(semnătura autorizată

Acord
subcontractor
cu specimen
de
semnătură

FORMULAR 9
Nr. .......... / ………………….
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele)
Adresa: …………………………………
Telefon :…………………………………
Fax :……………………………………...
E-mail: ……………………………………

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către:
adresa

Autoritatea

contractantă…………………………………………………

Ca urmare a invitației de participare aparut pe SEAP privind aplicarea procedurii
pentru atribuirea contractului < ……………………………………… >
Noi ……………………………..................................…………...................................
vă transmitem alăturat urmatoarele:
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un exemplar original şi o copie
în limba română, conţinănd:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastra este corespunzătoare şi vă satisface cerintele
dumneavoastră.
Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]

Cu stimă,
[Nume ofertant],
……...........................
(semnătură autorizataă)
Înregistrată la sediul autorităţii contractante (..................., România)
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Formular 10
OPERATORUL ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa
inchiriem/sa livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing fara
optiune
de
cumparare
(se
elimina
optiunile
neaplicabile)
________________________________________,
(denumirea
produselor)
pentru suma de _________________________ (moneda ofertei).
(suma in litere si in cifre)
platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile),
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________.
(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam
produsele in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
_
|_|
depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)
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Anexa nr. 1 la FORMULARUL 10

CENTRALIZATOR DE PREŢURI - pentru produse
NR.
CRT.

DENUMIREA PRODUSULUI

CANTITATE
(U.M.)

PREŢ UNITAR
la vânzare
(Euro, fără
TVA)

PREŢ TOTAL la
vânzare (Euro,
fără TVA)

PREŢ UNITAR la
vânzare
(RON, fără TVA)

PREŢ TOTAL
la vânzare
(RON, fără
TVA)

Lot 1.

Lot 2.

Curs Valutar …………………….
Ofertant,
……………………..
(semnătură autorizată)
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Anexa nr. 2 la FORMULARUL 10

GRAFIC DE LIVRARE
Nr.
Crt.

DENUMIREA PRODUSULUI

CANTITATE
(U.M.)

TERMENUL DE LIVRARE

Ofertant,
……………………………………………..
(semnătura autorizată)
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FORMULAR 12
Investeşte în oameni !
Fondul Social European
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane
2007-2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la scoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: „Stagiile de pregătire practică la agenţii economici – o poartă de acces pe piaţa muncii”
Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918”Alba Iulia
Contract nr. POSDRU/109/2.1/G/81578

Contract de furnizare
nr.______________data_______________
1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
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 furnizare de produse,
între
UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia, cu sediul în str. Gabriel Bethlen, nr. 5,
loc. Alba Iulia, jud. Alba, telefon/fax : 0258/810861, cod fiscal : 5665935, reprezentată prin Dl.
Prof. univ. dr. Daniel Breaz, funcţia de Rector. în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
……..............................................…………….....................denumirea operatorului economic adresă
................................................................. telefon/fax .............................................. număr de
înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie,
bancă)
...............................................................................
reprezentată
prin
..............................................................................................
(denumirea
conducătorului),
funcţia..................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de
garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un
produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau
prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de
naţionalitatea furnizorului;
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internaţională de Comerţ (CIC);
i. 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
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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;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să livreze la sediul achizitorului ECHIPAMENTE DE TIP FEDR, în
cadrul proiectului cu titlul: “Stagiile de pregătire practică la agenţii economici – o poartă de acces
pe piaţa muncii” – CONTRACT POSDRU/109/2.1/G/81578, în perioada/perioadele convenite şi în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului
de furnizare de echipamente de tip FEDR.
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate, plătibil
furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei, fără TVA.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de la data încheierii prezentului contract până la data de
31.12.2013.
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt :
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de livrare;
d) acte adiționale (dacă este cazul)
7. Obligaţiile principale ale furnizorului
7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului echipamente de tip FEDR,
produsele definite în prezentul contract.
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică.
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin graficul de
livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.
7.4 - Furnizorul 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 legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către
achizitor.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
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8.1- Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în
prezentul contract.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 25 de zile
lucrătoare de la emiterea facturii de către acesta, după efectuarea recepției. Plăţile în valută se vor
efectua prin respectarea prevederilor legale.
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 25 zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează
obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă
0,01%/zi din preţul contractului.
9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 25 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă
cu o cotă procentuală 0,01%/zi din plata neefectuată.
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, 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
furnizor. În acest caz, furnizorul 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
10.1 - Furnizorul nu are obligația de a constitui garanție de bună execuție.
10.2 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei
provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la
destinaţia finală a produselor, respectiv la sediul achizitorului.
11.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul
are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor
lor tehnice.
11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat
sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor
sau altor obligaţii prevăzute în contract.
12. Ambalare şi marcare
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12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare,
la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare
şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel
încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este
cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea
în toate punctele de tranzit.
12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta
strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor,
respectând:
a) datele din graficul de livrare şi
b) termenul comercial stabilit.
13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât
achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului,
descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.
- certificate de garanție (dacă este cazul)
- aviz de însoțire a mărfii
- instrucțuni de utilizare (dacă este cazul)
13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face
după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor de recepţie produselor.
14. Asigurări
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de
termenul comercial de livrare convenit prin graficul de livrare.
15. Servicii
15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile
accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
15.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia
ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.
16. Perioada de garanţie acordată produselor
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite.
De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor
avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când
proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau
omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de
funcţionare.
16.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în
propunerea tehnică.
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea
acestora la destinaţia finală.
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16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a răspunde la anunţarea
defectelor în timp de 24 ore şi de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în timp de max.
30 de zile de la notificare, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care
curge de la data înlocuirii produsului.
16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului
şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de
furnizor prin contract.
17. Ajustarea preţului contractului2
17.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului
sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
17.2 - Preţul contractului nu se ajustează.
18. Subcontractanţi3
18.1 - Furnizorul 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.
18.2 - (1) Furnizorul 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.
18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va determina
schimbarea preţului contractului.
19. Întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise
în graficul de livrare.
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de
prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act
adiţional.
19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.
20. Forţa majoră
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
2
3

Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm
În cazul contractelor care presupun şi servicii accesorii furnizării
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20.3 - 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.
20.4 - 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.
20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără
ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
21. Soluţionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul şi furnizorul 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.
21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze
de către instanţele judecătoreşti din România.
22. Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicări
23.1 - (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.
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
24. Legea aplicabilă contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.
Achizitor,
Furnizor,
Rector,
Prof. univ. dr. Breaz Daniel-Valer
Contabil şef,
Ec. Tamara Contor
Manager de proiect,
Prof. univ. dr. ing. Ioan Ileana
Responsabil financiar,
Conf. univ. dr. Socol Adela
Consilier juridic,
Puiu Valeria
Consilier juridic Proiect,
Tudorascu Mihaela Miruna
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