
  
 

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

(denumirea/numele ofertant) 

 

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către, 

U.A.T. Comuna Jiana 

Com. Jiana, jud. Mehedinti 

Ca urmare a anunţului publicat pe site-ul primaria-jiana.ro in 

data de ................., privind aplicarea procedurii pentru 

atribuirea contractului «Servicii asigurare hrana / masă caldă, 

în regim catering, pentru elevii din unitățile de învățământ din 

Comuna Jiana» - în cadrul Programul Național pentru Reducerea 

Abandonului Școlar - PNRAS, noi  SC ........................SRL, 

va transmitem alăturat următoarele: 

 

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinând, in 

original: 

 Oferta TEHNICA; 

 Oferta FINANCIARA 

 documentele care însoţesc ofertele. 

 

Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzătoare şi va 

satisface cerinţele. 

Data completării  

 

 

Cu stimă, 

OFERTANT, 

SC ........................SRL  

(semnătura autorizată 

 

 

 

 

       

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



  
 

 
(denumirea/numele ofertant) 

 

 

                                               

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

 

 

Subsemnata,  .................., reprezentant al SC 

...............SRL, cu sediul in  ......................., 

CUI......................., nr. reg.com ......................., 

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din 

procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte 

publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 164 din 

LEGEA Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice 

privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor 

de concesiune de servicii, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost 

condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti 

pentru participarea la activitati ale unei organizatii 

criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani.  

 De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in 

doua sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun 

candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta 

comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca 

subcontractant in cadrul unei alte oferte.  

 Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete 

si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea 

contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 

confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care 

dispunem. 

 Prezenta declaratie este valabila pana la data de 

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

 

 

 

    Data completării  

Operator economic, 

SC ........................SRL 

 

_________________ 

(semnătură autorizată) 

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

(denumirea/numele ofertant) 

 

 



  
 

 
DECLARATIE 

privind respectarea prevederilor in domeniul sănătăţii si 

protecţiei muncii 

 

 

 

 

Subsemnata,  ......................., reprezentant al SC 

........................SRL, declar pe propria răspundere că mă 

angajez să prestez «Servicii asigurare hrana / masă caldă, în 

regim catering, pentru elevii din unitățile de învățământ din 

Comuna Jiana» - în cadrul Programul Național pentru Reducerea 

Abandonului Școlar - PNRAS, pe parcursul îndeplinirii 

contractului, în conformitate cu regulile obligatorii 

referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, 

care sunt în vigoare în Romania. 

 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea 

ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile 

de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus in propunerea 

financiara costurile necesare pentru îndeplinirea acestor 

obligaţii. 

 

 

 

 

 

                                            Operator economic, 

SC ........................SRL 

 

_________________ 

(semnătură autorizată) 

 

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

(denumirea/numele ofertant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 

 1. Subsemnata,  ......................., reprezentant al SC 

........................SRL, declar pe propria raspundere, sub 

sanctiunile aplicate faptei de fals in actele publice, ca, la 

prodedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica 

simplificata – norme proprii, avand ca obiect «Servicii 

asigurare hrana / masă caldă, în regim catering, pentru elevii 

din unitățile de învățământ din Comuna Jiana» - în cadrul 

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar - PNRAS - 

Cod CPV 55520000-1, la data de 25.09.2018, organizata de U.A.T. 

COMUNA JIANA, particip si depun oferta: 

-   in nume propriu ..................... 

- ca asociat in cadrul asociatiei ……………….. 

- ca subcontractant ……………. 

 

2. Subsemnata declar ca: 

-  nu sunt membru al niciunui grup sau retele de 

operatori economici 

- sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu 

datele de recunoastere o prezint in anexa 

1. Subsemnata declar ca voi informa imediat autoritatea 

contractanta daca vor interveni modificari in prezenta 

declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de 

atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in 

care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii 

contractului de achizitie publica. 

2. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt 

complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea 

contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 

confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care 

insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul 

verificarii datelor din prezenta declaratie. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, 

societatea comerciala, banca, alte personae juridice sa 

furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai U.A.T. 

COMUNA JIANA cu privire la orice aspect  tehnic si financiar in 

legatura cu activitatea noastra. 

                                                        

Operator economic, 

SC ........................SRL 

_________________ 

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
(denumirea/numele ofertant) 

 

PROPUNERE TEHNICĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………. 

Data _____/_____/_____ 

în calitate de ............................................ 

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

....................................... (denumirea/numele 

operatorului economic) 

 

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

(denumirea/numele ofertant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, 

reprezentanţi ai ofertantului ................ ...... 

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

prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 

mentionată, să furnizam  ........................ 

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

pentru pretul de 

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

(cifre si litere) Ron la care se adauga ..................... 

(cifre si litere) Ron, valoarea TVA.  

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită 

câştigătoare, să furnizam produsele  

...................................,  

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

............ în termenul de ......... zile/ore (dupa caz) 

inscris in Propunerea tehnica si pe toata perioada contractului. 

 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o 

durată de ................................................... 

zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de 

....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne 

obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 

expirarea perioadei de valabilitate. 

 

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră 

este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de 

bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de 

atribuire. 

 

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt 

prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod 

clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

 

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie 

publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de 

dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 



  
 

 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel 

mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

 

Data _____/_____/_____ 

în calitate de ............................................ 

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

....................................... (denumirea/numele 

operatorului economic) 

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

.. 

  (denumirea/numele ofertantului) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
Contract de furnizare  

  

nr. ___________ data ________________ 

 

COMUNA JIANA cu sediul in comuna Jiana, Sat Jiana, Judeţul 

Mehedinţi, cod fiscal 4426417, Telefon: +40 0252358845; fax +40 

0252358845; e-mail: primariajiana@yahoo.com, reprezentata legal 

de catre Dl Stancioiu Stelian - Primar, în calitate de 

achizitor, 

şi  

________________ cu sediul în ________________, ______________, 

tel. ______________, numar de înmatriculare ________________, 

cod fiscal CUI ________________, cont TREZORERIE 

_________________, reprezentată de dl/d-na ____________________, 

având funcţia de _____________________,  în calitate de 

furnizor, pe de altă parte. 

 

2. Definiţii  

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi 

astfel: 

a. contract – reprezintă 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 livrarii produselor, respectiv 

activităţi 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 si 

serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului. 

g. destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a 
furniza produsele; 

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

fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 



  
 

 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; 

sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 

incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, 

restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat 

fortă 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; 

i. 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 daca nu se specifică în mod 

diferit. 

 

4. Obiectul principal al contractului   

4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze «Servicii asigurare hrana 

/ masă caldă, în regim catering, pentru elevii din unitățile de 

învățământ din Comuna Jiana» - în cadrul Programul Național 

pentru Reducerea Abandonului Școlar - PNRAS, pe perioada de 

anului scolar (suportul alimentar nu se acordă pe perioada 

vacanțelor sau a altor zile declarate prin lege ca zile 

nelucrătoare). 

 

5. Preţul şi valoarea  contractului 

5.1 Preţurile unitare ale produselor livrate sunt cele din Anexa 

nr. 1 la contract. 

5.2 Valoarea contractului este de ................. lei, fara 

TVA, respectiv …………….. cu TVA 

 

6. Durata contractului 

6.1 Durata prezentului contract este de 8 de luni de la data 

semnarii acestuia, pe perioada pe perioada de anului scolar 

(suportul alimentar nu se acordă pe perioada vacanțelor sau a 

altor zile declarate prin lege ca zile nelucrătoare). 

 

7. Documentele contractului 

7.1  Documentele contractului sunt: 

a) Caietul de sarcini; 
b) Model nota de comanda; 

 

8.  Obligaţiile  furnizorului 

8.1 Furnizorul se obligă să furnizeze, în baza comenzilor emise 

de către achizitor, serviciile descrise in caietul de sarcini, 

la locul desfasurarii activitatilor. 



  
 

 
8.2 Furnizorul se obligă să furnizeze serviciile în concordanţă 

cu cerintele din caietul de sarcini. 

8.3 Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva 

oricăror: 

a) 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 

b) 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. 

 

9.  Obligaţiile  achizitorului 

9.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile în termenul 

convenit in nota de comanda, cu proces-verbal primire. 

9.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către 

furnizor în termenul convenit de la emiterea facturii de către 

acesta, conform clauzei 15. 

 

10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu 

reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci 

achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 

penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01 % pe zi de întârziere din 

valoarea bunurilor nelivrate. 

10.2 În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în 

termen de 60 de zile, atunci acestuia îi revine obligaţia de a 

plăti, ca penalităţi legale suma echivalenta cu 0,01% pe zi de 

întârziere din valoarea restantă, până la achitarea integrală . 

10.3 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa oricând 

contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, 

fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 

condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze 

dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest 

caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din  contract îndeplinită până la 

data denunţării unilaterale a contractului. 

10.5 Penalităţile prevăzute la art. 10.1 se aplică pe o perioadă 

de 5 zile de intarziere. 

10.6 Dovada îndeplinirii obligaţiilor contractuale se face după 

cum urmează; 

 a. pentru livrarea produselor solicitate se confruntă datele 

din comandă cu cele din recepţia bunurilor livrate conform art. 

11.1(2) 



  
 

 
 b. pentru calitatea produselor, acestea trebuie să 

corespundă cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini şi 

din propunerea tehnică 

 c. pentru alte cazuri se utilizează datele din contract. 

 

11. Recepţie 

11.1  (1) Achizitorul, prin reprezentantul sau, are dreptul de a 

inspecta şi/sau testa serviciile pentru a verifica conformitatea 

lor cu specificaţiile caietul de sarcini. 

           (2) Recepţia produselor se va face de către comisia 

de recepţie/persoana desemnata la locul desfasurarii fiecarei 

activitati in parte şi în situaţia în care cu ocazia recepţiei 

se constată diferenţe calitative sau cantitative, altele decât 

cele înscrise în documentele de livrare sau de atestare a 

calităţii, comisia de recepţie/persoana desemnata a 

achizitorului împreună cu delegatul furnizorului va întocmi un 

proces-verbal de recepţie care constituie act de constatare 

irevocabil, în baza căruia produsele aflate în litigiu se exclud 

de la plată şi stau la dispoziţia furnizorului. 

11.2 Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, 

furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi 

pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 

 

12. Inspecţii şi teste  

12.1 Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi 

recepţiei finale se vor face la destinaţia finală a produselor. 

12.2 Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu 

corespunde cerintelor, achizitorul are dreptul sa îl respingă, 

iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul 

contractului:             

a) de a înlocui produsele refuzate în termen de maxim 5 zile, 
sau 

b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele 
sa corespundă specificaţiilor lor tehnice.   

12.3 Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca 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. 

 

13.  Livrarea şi documentele care însoţesc serviciile/produsele 

livrate 

13.1 Livrarea produselor prevazute în contract se va face pe 

bază de comanda fermă din partea autorităţii contractante. 

13.2 Locaţia furnizării va fi specificată în comanda fermă 

transmisă de autoritatea contractantă.  

13.3 Furnizorul are obligaţia  de a livra produsele la 

destinaţia finală indicată de achizitor respectând: 

 a) comada ferma, şi 



  
 

 
 b) termenul comercial stabilit; 

13.4 (1) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care 

însoţesc produsele: 

 factură 

 aviz de insotire 

 proces verbal de receptie a serviciilor 

      

13.5 Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au 

fost livrate parţial sau total se face prin semnarea de primire 

de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele 

emise de furnizor pentru livrare. 

13.6 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în 

care sunt îndeplinite prevederile clauzelor recepţia produselor.  

13.7 Toate cheltuielile ocazionate de transportul produselor 

până la depozitul furnizorului cad în sarcina furnizorului. 

 

14. Perioada de garanţie acordată serviciilor 

16.1 Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele 

furnizate prin contract sunt conform cerintelor legale. 14.2 (1) 

Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este 

cea legala. 

        (2) Perioada de garanţie a produselor începe de la 

incheierea procesului – verbal de predare primire a produselori. 

14.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, 

în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate 

cu această garanţie. 

14.4 La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are 

obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în 

perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 

Perioada de garanţie se prelungeşte cu durata de remediere, iar 

în cazul produselor care, în timpul perioadei de garanţie, le 

înlocuiesc pe cele defecte, acestea beneficiază de o nouă 

perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii 

produsului.  

14.5 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 spezele 

furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte 

drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin 

contract. 

 

15. Modalităţi de plată 

15.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către furnizor 

pe baza de factură emisă de furnizor, în termen de 30 de zile de 

la data primirii facturii. 

Factura va conţine nr. contract ....... din data de 27.09.2018, 

descrierea produselor/serviciilor, cantitatea, preţ unitar, 



  
 

 
valoare totală şi va fi însoţită de Procesul-verbal de recepţie, 

semnat de achizitor. 

 

16. Incetarea contractului : 

16.1 Contractul inceteaza in urmatoarele situatii: 

     a)  La expirarea duratei contractului/livrarea produselor; 

     b)  Prin acordul partilor. 

Garantia nu este intrerupta la incetarea contractului de 

furnizare produse. 

 

17. Rezilierea contractului : 

17.1 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa oricând 

contractul in cazul in care pe parcursul derularii acestuia apar 

aplicabile prevederile art. 222 (1) si art. 223 (1) lit. a si b 

din legea nr. 98/2016 pentru contractant sau subcontractanti. 

17.2 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract 

de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă 

dreptul părţii lezate de a notifica celeilalte părţi în termen 

de 30 de zile rezilierea contractului şi de a pretinde plata de 

daune-interese. 

17.3 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral 

contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, 

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 executant. În acest 

caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la 

data denunţării unilaterale a contractului. 

 

18. Actualizarea preţului contractului 

18.1 Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, 

plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate 

în propunerea financiară, anexă la contract. 

18.2 Preţurile produselor livrate sunt ferme pe toată perioada 

de derulare a contractului. 

 

19. Amendamente  

19.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii 

contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, 

prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe 

care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care 

nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 

 

20. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

20.1 Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de 

furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de 

livrare. 

20.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu 

respectă graficul de livrare,acesta are obligaţia de a notifica 



  
 

 
aceasta, în timp util, achizitorului. Modificarea 

datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se 

face cu acordul parţilor, prin act adiţional. 

20.3 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o 

prelungire a termenului de executie, orice intârziere în 

îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 

penalităţi furnizorului. 

 

21. Subcontractanţi 

21.1 Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea 

contractului de achizitie publica sau atunci cand se introduc 

noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre 

furnizor si subcontractant / subcontractanti nominalizati in 

oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce le 

revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie 

cuprinse in contractul de achizitie publica. 

Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta 

si se vor constitui in anexe la prezentul contract. 

Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre furnizor in 

perioada de implementare a contractului poate interveni in 

urmatoarle situatii: 

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale 

caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realizate 

de subcontractanti; 

b)declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii 

contractului de achizitie publica in conditiile in care 

lucrarile/serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost 

prevazute in oferta fara a se indica initial optiunea 

subcontractarii acestora; 

c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de 

achizitie publica. 

 

22. Cesiunea  

22.1. Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest 

contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor 

contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 

 

23. Forţa majoră 

23.1 Forţa majoră exonerează parţile contractante de 

îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 

toată perioada în care aceasta acţionează. 

23.2 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de 

acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li 

se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 

23.3 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia: 

 - de a notifica celeilalte părţi, în termen de cel mult 5 

zile şi în mod complet, producerea acesteia; 



  
 

 
 - de a face dovada exitenţei acesteia în cel mult 10 zile de 

la notificare, printr-un document emis de o autoritate 

competentă; 

 - de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

23.4 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona 

o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să 

notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte 

daune-interese. 

 

24. Soluţionarea litigiilor 

24.1 Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru 

a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 

neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul 

sau în legatură cu îndeplinirea con- 

tractului. 

24.2 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 Romania.  

 

25. Limba care guvernează contractul 

25.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

26. Comunicări 

26.1 (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. 

26.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, 

telegramă, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

 

27. Legea aplicabilă contractului 

27.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

27.2 (1) În cazul în care clauzele contractuale exceptand 

prevederile legale, se va aplica legislaţia în vigoare.  

        (2) În cazul apariţiei, ulterior semnării contractului, 

a unor modificări legislative imperative şi obligatorii, 

contractul va fi modificat de drept, fără intervenţia părţilor. 

Părţile au înţeles să încheie azi _____________ prezentul 

contract în două exemplare originale, cu valoare juridică egală, 

câte unul pentru fiecare parte, fiecare conţinând ..... (in 

litere) pagini.  

 

Părţile consimt ca prezentul contract a fost negociat şi 

semnat de reprezentanţii lor legali, orice reclamaţie ulterioară 



  
 

 
privind lipsa calităţii persoanei care a reprezentat societatea 

şi implicit refuzul îndeplinirii obligaţiilor contractuale de 

către una din părţi, fiind fără obiect. 

Dacă prin refuzul îndeplinirii obligaţiilor contractuale se 

cauzează pagube uneia dintre parţi, partea aflată în culpă este 

obligată să o despăgubească potrivit prejudiciului suferit. 

 

 

                   BENEFICIAR ,                           FURNIZOR , 

COMUNA JIANA           S.C. _______________ S.R.L.  

 

Primar,       Administrator, 

Ing. STANCIOIU STELIAN     ______________________________ 

 

 

      

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


