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FORMULARE ŞI MODELE 

OPERATOR ECONOMIC  

____________________ 

 (denumirea/numele) 

    

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

(art. 164 din Legea 98/2016) 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al           

__________________________________________________,  

                                 (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei 

de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din 

Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

act:126692%2041995922
act:126881%200
act:126881%200
act:126692%200
act:126692%2041995383
act:126692%2041995418
act:126881%200
act:26584%2065401735
act:26584%2023439113
act:26584%200
act:26584%2065402587
act:26584%2065402602
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d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 

combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 

36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat;  

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, 

cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  

 

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 

aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere 

sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul 

acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.  

 

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. 

 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________. 

act:56971%2063695715
act:56971%2063695762
act:56971%2063697829
act:56971%2063697832
act:56971%200
act:329918%2064061055
act:56971%2063697824
act:56971%2063697824
act:126692%2041994745
act:126692%2096797768
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                                                                                       (se precizează data expirării perioadei de valabilitate 

a ofertei) 

 

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

 

 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 

din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului economic 

persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de 

................................................................................................  pentru achiziția de 

............................................................................................................................ , cod CPV 

..................................., la data de ............................., organizată de Directia Națională de 

Probațiune, declar pe proprie răspundere că: 

 

1. 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.  
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2. 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.    

 

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. 

act:1114166%2096798275
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Operator economic, 

……………………….(semnătura autorizată ) 

 (semnatura autorizată) 
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DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT 

ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016 

1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

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

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

candidatului/ofertantului__________________)  la procedura 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: 

- 

- 

- 

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

are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

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

penale privind falsul în declaraţii. 

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. 

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. 

   

 

Operator economic, 

_________________ 
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(semnatura autorizată) 

 

 

Operator Economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARATIE PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE CU  SPECIFICAŢIILE CAIETULUI DE SARCINI 

 

 

Subsemnatul……………………..(numele şi prenumele in clar ale persoanei autorizate)................,reprezentant 

împuternicit al...................(denumirea/numele ofertantului)..................., declar ca propunerea tehnica ofertata, 

respecta integral cerinţele din Caietul de Sarcini. 

Data completării         Operator economic, 

.................................       (semnătură autorizată şi stampila) 

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

 

 

 

 

 

 



    

 

8 
 

S . C .  M A S T E R  A R T I S  S . R . L .  
C.I.F: RO18599922 

Nr. de ord. în Reg. Comerţului: J22-995-2006 
E-mail: office@arted.ro; Web: www.arted.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

 (denumirea) 

DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII 

 

 

 

 

Subsemnatul  _________________________________________________________________________  

(nume şi prenume) 

reprezentant al  ________________________________________________________________________ 

(denumirea ofertantului) 

declar pe propria răspundere că mă angajez să furnizez proddusele, pe parcursul îndeplinirii contractului, în 

conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în 

vigoare în România.  

 

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 costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.  
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Data completării _______________________ 

 

 

 

 

 

Operator economic,  

____________________________  

                                                                                                           (semnatura autorizată) 

 

 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 

DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI 

 

   Prin aceastã declaratie, subsemnat(ul)/a ………………………………..   reprezentant legal al 

…………………………………………., participant la procedura simplificată privind: 

…………………………………………………………………………..……….(obiectivul de investitie) declar pe propria 

raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã vom respecta si 

implementa contractul de furnizare ……………………………………………….așa după cum este cuprins în ofertã, 

conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia 

naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul 

mediului si protectiei mediului. 

De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile 

referitoare la reglementările din domeniul mediului și protecției mediului şi am inclus costul pentru 

îndeplinirea acestor obligaţii. 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat 
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ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, 

pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte 

pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

Data                                        Ofertant, 

                                                                                     Numele si prenumele 

                   ………………… 

                    (semnătură) 

 

 

 

 

 

 

OFERTA FINANCIARĂ 

 

Către ....................................................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în 

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizam 

produsele: ............................................................. pentru suma de ...................................................., 

respectiv ........ lei/pers, platibilă după recepţia produselor, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda 

ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de ....................................................... (suma în litere şi în cifre, 

precum şi moneda) 
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2.  Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsele 

în ………. de la semnarea 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 _____/_____/_____ 

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

(nume, prenume şi semnătură),  

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

.......................................................................... 
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Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

       PROPUNEREA TEHNICĂ 

 

 

 

Prezentat ca și document distinct, întocmit cu respectarea prevederilor documentaţiei de atribuire. 
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CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE 

nr.______________data_______________ 

 

 1. Părţile contractante 

În temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 

ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,  

între 

SC Master Artis S.R.L., cu sediul în Iaşi, ………………………………, telefon/fax …………………, cod 

fiscal ………………, cont ………………………………deschis la ……………………………, reprezentată prin 

………………………………, 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: 

contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 

achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
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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; 

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; 

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; 

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

termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera 

Internaţională de Comerţ (CIC); 

forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii 

sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 

considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 

naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 

enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea 

o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

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 
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4. Obiectul şi preţul contractului 

4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze produse software pentru crearea de animații în cadrul 

proiectului „Legende animate – Legendele Ceahlăului transmise tinerilor prin metode interactive”, 

numite in continuare produse, în perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin 

prezentul contract. 

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 30 de zile 

de la primirea finanţării de la  Agenția pentru Finanţarea Investițiilor Rurale – România, pe baza 

procesului verbal de recepţie şi facturii emise de furnizor. 

4.4. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate 

plătibil furnizorului de către achizitor, este de ........... lei, la care se adaugă ...................... lei valoarea 

T.V.A. . 

 

5. Durata contractului 

5.1 – Durata prezentului contract este ....................................... 

  

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin): 

a) caietul de sarcini; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

 

7. Obligaţiile principale ale furnizorului 

7.1 – Furnizorul se obligă să furnizeze produsele definite în prezentul contract. 

7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi performanţele prezentate în 

propunerea tehnică.  

7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioada de valabilitate a contractului, in 

termen de cel mult 15 zile de la data primirii comenzii din partea achizitorului. 
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7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

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 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. 

7.5 - Pe intreaga perioada de derulare a contractului, operatorul economic are obligatia de a 

respecta reglementarile obligatorii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca stabilite prin 

legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin 

tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii. 

7. 6 Furnizorul are obligaţia de a asigura disponibilitatea informațiilor și a documentelor 

referitoare la proiect, cu ocazia misiunilor de control desfășurate de structuri cu competențe în 

controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale 

aferente acestora, după caz. 

 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului 

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 imediat ce acestea au fost furnizate. 

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 30 de zile 

de la primirea finanţării de la  AFIR, pe baza procesului verbal de recepţie şi facturii emise de furnizor.  

 

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

9.1 - 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 o cotă procentuală de  0,01% pe zi din preţul contractului. 
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9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la 

expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% pe 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 

Conform documentaţiei de atribuire. 

 

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 va 

face la punctele de lucru ale achizitorului.  
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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 de a 

înlocui produsele refuzate. 

11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge produsele 

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 

12.1 - Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără 

limitare, la manipularea din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la 

soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului, în aşa fel încât să ajungă în bună 

stare la destinaţia finală. 

12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor 

respecta strict cerinţele legale in vigoare pe teritoriul Romaniei. 

 

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 

13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, 

cheltuielile asociate livrarii fiind in sarcina furnizorului, respectând termenul comercial de 15 zile.  

13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica în scris achizitorului, 

descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare. 

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele legale care însoţesc produsele, inclusiv 

normele de protectie a mediului la utilizarea acestora. 

13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se 

face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe 

documentele emise de furnizor pentru livrare. 
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13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 

prevederile clauzelor de recepţie produselor.  

 

14. Asigurări 

14.1 - Furnizorul nu are obligaţia de a asigura produsele furnizate prin contract împotriva 

pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare. 

 

15. Servicii  

15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a transporta, 

descărca produsele cu utilaje proprii (elevator sau orice utilaj considerat necesar), precum şi cu 

personal propriu la locatiile indicate de autoritatea contractantă.  

 

16. Perioada de garanţie acordată produselor 

16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt conforme 

cu cerintele beneficiarului.  

16.2 - (1) Ofertantul va trebui să asigure garanția de bună funcționare, calitatea și 

performanțele fiecărui echipament livrat și recepționat, cel puțin pentru o perioadă de  minimum 12 

luni în cazul echipamentelor de printare multifuncționale și de minim 36 de luni pentru echipamentele 

de tip laptop. Pentru tastatură și mouse se acceptă o perioadă de garanție de minim 12 luni.  

 (2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea 

acestora la destinaţia finală. 

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 înlocui produsul în 

termen de cinci zile, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei 

de garanţie, le înlocuiesc pe cele refuzate beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge 

de la data înlocuirii produsului.  
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16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să înlocuiască produsul 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 contractului  

17.1 - Pentru produsele livrate plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract. 

17.2 - Preţul unitar al produselor furnizate prin contract nu se ajustează. 

 

18. Subcontractanţi 

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. 

 

19. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada de valabilitate 

a acestuia, numai la comanda scrisa a achizitorului. 
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19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de livrare, 

atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadelor de 

furnizare asumate în termenul 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. 

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 – Orice litigiu care decurge di executarea prezentului contract va fi soluționat de instanța 

de judecata , in a cărei raza teritoriala de competenta , isi are sediul Autoritatea Contractanta. 

 

22. Limba care guvernează contractul 

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
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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,    

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

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

(semnătură autorizată)                                      

(semnătură autorizată)   

              LS                          LS 

 

 

 


