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                                                                                                                             Formular nr. 1 

     OFERTANTUL  

…………………………           

 (denumirea/numele)                                                                                                                                          

 

       

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către, 

 ………………..………………………………………… 

          (denumirea autorității contractante și adresa completă) 

 
 

Ca urmare a anunțului de publicitate nr. ..................... din data  de ………......….. privind achizitia pentru atribuirea 

contractului  „ Servicii de pază și intervenție la obiectivul Zona Industrială-„  Grădina Zoologică „Prof.Ion Crișan”, 

Reșița” noi ....................................................................... vă transmitem alăturat următoarele:                                                   

(denumirea/numele ofertantului) 

                                                                      

a) oferta; 

b) documentele care însoțesc oferta.  

Informaţii ofertant: 

Denumire ofertant/lider asociere  

Adresă  

Telefon/Fax  

E-mail (valabil pentru comunicare la prezenta 

achiziție directă) 

 

Numele şi prenumele persoanei / persoanelor 

împuternicite să semneze documentele pentru 

prezenta achiziție 

 

 
Informații asociați (dacă este cazul): 

Denumire asociat  

Adresă  

Telefon/Fax  

E-mail   

 
Informații subcontractanți (dacă este cazul): 

Denumire subcontractant  

Adresă  

Telefon/Fax  

E-mail   

 

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

 

 

 

 Operator economic, 

.............................................. 
(semnătura autorizata şi stampila 

  

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                              Formular nr. 2 

Operator economic                                                                                                           

________________                                                                         

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese 

( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 

 

1.Subsemnatul(a).............................................................., reprezentant împuternicit 

al……………………………………………………………………………………………………………………… 

 [denumirea ofertant/ofertant asociat/terț susținător/subcontractant], în calitate de ofertant la  procedura de achiziție 

publica având ca servicii din categoria celor cuprinse în  Anexa nr.2 din  Legea nr.98 din 19 mai 2016  pentru atribuirea 

contractului de achiziție public având ca obiect „ Servicii de pază și intervenție la obiectivul Grădina Zoologică „Prof.Ion 

Crișan”, Reșița”, cod CPV 79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2), la data de ............................., organizată de Municipiul 

Reșița,  declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în 

conflict de interese cu autoritatea contractantă………………………. 

Legea 98/2016 privind achizițiile publice.Reguli de evitare a conflictului de interese  

Articolul 59 

În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii 

contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt  
mplicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, 

un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite 

imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 
Articolul 60 

(1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui 
conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ: 

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi 

sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau 
subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau 

de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este 

soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie 

/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi 
propuşi; 

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se 

constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes 
personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi 

imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are 

drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori 

asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în 
relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de 

achiziţie implicat în procedura de atribuire; 

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea 
contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii 

comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie 
implicat în procedura de atribuire. 

(2) În sensul dispoziţiilor , prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana alin. (1) lit. d) care exercită 

drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului 

cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 

 

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. 

 



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. 

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, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                             Formular nr.3 

    OFERTANTUL 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice 

 

Subsemnatul(a).............................................................., reprezentant împuternicit 

al……………………………………………………………………………………………………………………… 

 [denumirea ofertant/ofertant asociat/terț susținător/subcontractant], în calitate de ofertant la  procedura de achiziție 

publica având ca servicii din categoria celor cuprinse în  Anexa nr.2 din  Legea nr.98 din 19 mai 2016  pentru atribuirea 

contractului de achiziție public având ca obiect „ Servicii de pază și intervenție la obiectivul  Grădina Zoologică 

„Prof.Ion Crișan”, Reșița”, cod CPV 79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2), la data de ............................., organizată de 

Municipiul Reșița, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei 

de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor 

de achiziţie publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 

comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

a)constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 

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

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, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau 

cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta 

definit la art. 164, alin (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. 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 



                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        Formular nr.4 

 

 OPERATOR ECONOMIC  

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 ,166 și 167 din Legea nr.98/2016 

 

 

Subsemnatul(a).............................................................., reprezentant împuternicit 

al……………………………………………………………………………………………………………………… 

 [denumirea ofertant/ofertant asociat/terț susținător/subcontractant], în calitate de ofertant la  procedura de 

achiziție publica având ca servicii din categoria celor cuprinse în  Anexa nr.2 din  Legea nr.98 din 19 mai 2016  

pentru atribuirea contractului de achiziție public având ca obiect „ Servicii de pază și intervenție la obiectivul  

Grădina Zoologică „Prof.Ion Crișan”, Reșița”, cod CPV 79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2), la data de 

............................., organizată de Municipiul Reșița, 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.  

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, iar autoritatea contractantă poate 

demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se 

constată încălcarea acestor obligații; 

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, iar autoritatea contractantă poate 

demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei 

autorități administrative; 

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, iar această 

situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;  

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a concurenței, 

iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;  

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. 

 

Data completării:.............................................. 

 

Operator economic, 

………………………. 

(semnătura autorizată ) 

act:1114166%2096798275


 

Formular nr. 5 

OPERATOR ECONOMIC 

......................………… 

 

 

 

DECLARAŢIE 

pe proprie răspundere privind acceptarea cerințelor  Caietului de sarcini, precum și a clauzelor 

contractuale  

 

 
Subsemnatul(a).............................................................., reprezentant împuternicit 

al……………………………………………………………………………………………………………. 

 [denumirea ofertant/ofertant asociat/terț susținător/subcontractant], în calitate de ofertant la  procedura 

de achiziție publica având ca servicii din categoria celor cuprinse în  Anexa nr.2 din  Legea nr.98 din 19 

mai 2016  pentru atribuirea contractului de achiziție public având ca obiect „ Servicii de pază și 

intervenție la obiectivul  Grădina Zoologică „Prof.Ion Crișan”, Reșița”, cod CPV 79713000-5 - Servicii 

de paza (Rev.2), la data de ............................., organizată de Municipiul Reșița, declar pe proprie 

răspundere că sunt de accord cu cerințele din caietul de sarcini, clauzele contractual așa cum sunt 

precizate în contract. 

 

  

 

 

Reprezentant legal Operator economic, 

________________ 

(semnătură autorizată) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formular nr. 6 

OPERATOR ECONOMIC 

......................………… 

 

 

 

 

 

 

 

Declarație 

privind timpul de intervenție 

 

 

Subsemnatul(a).............................................................., reprezentant împuternicit 

al……………………………………………………………………………………………………………. 

 [denumirea ofertant/ofertant asociat/terț susținător/subcontractant], în calitate de ofertant la  procedura 

de achiziție publica având ca servicii din categoria celor cuprinse în  Anexa nr.2 din  Legea nr.98 din 19 

mai 2016  pentru atribuirea contractului de achiziție public având ca obiect „ Servicii de pază și 

intervenție la obiectivul  Grădina Zoologică „Prof.Ion Crișan”, Reșița”, cod CPV 79713000-5 - Servicii 

de paza (Rev.2), la data de ............................., organizată de Municipiul Reșița, declar ca timpul de 

intervenție în caz de urgent, pe care il putem susține , în orice situație este de …………. minute. 

 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa intervenim într-un timp 

care nu va depăși timpul asumat prin prezenta ofertă, în caz contrar fiind de acord să suportăm 

penalitățile stabilite prin modelul de contract, parte a documentației de atribuire. 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării:.............................................. 

 

Operator economic, 

………………………. 

(semnătura autorizată ) 

 

 

 

 

 

 

 



 Formular nr. 7 

OPERATOR ECONOMIC 

......................………… 

 

 

FORMULAR DE OFERTA 

 
Catre ........................................................................................................... 

         (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

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 prestăm ..................................... (denumirea serviciului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi 

în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de 

.............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei). 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile începând cu data de 

01.07.2021 până la data de 31.12.2021. 

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, de la termenul limită de primire a 

ofertelor (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi 

………(ziua/luna/anul) 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 documentația 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 finalizarea serviciilor 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 sau orice ofertă primită. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

 

......................(semnătură), în calitate de …………………………………………… legal autorizat să semnez oferta 

pentru şi în numele ……………………………… (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

Operator economic, 

………………………. 

(semnătura autorizată ) 

 

 

 

 

 



Ofertantul                                                 Formularul nr. 8 

 

ACORD DE ASOCIERE 

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului/acordului cadru 

 

Conform ____________________________________________________________.  

(incadrarea legala; contract al partilor) 
Noi, parti semnatare: S.C. _______________________  

         S.C. ________________________  

ne asociem pentru a realiza in comun contractul/ acordul cadru avand ca obiect “ _______________”.  

(denumire obiect contract)  

I. Activitati contractuale ce se vor realiza in comun (se vor preciza lucrarile care se executa de fiecare asociat, 

valoarea acestora si procentul din contract ):  

1. ___________________________________  

2.____________________________________  

… ___________________________________ 

  

II. Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului/acordului cadru comun:  

_______ % S.C. ___________________________  

_______ % S.C. ___________________________  

 

III. Asocierea este/nu este sprijinita in conformitate cu prevederile art. 182 din Legea 98/ 23.05.2016 a Achizitiilor 

Publice de catre SC___________________. Acesta indeplineste conditiile legale de participare la procedura conform 

cerintelor din fisa de date si isi va sustine ofertantul astfel:  

-Va pune la dispozitia ofertantului SC / Asocierii _________________urmatoarele resurse:  

● Utilaje/ Echipamente ___________ - dovada  

● Personal ___________ - dovada  

-Va sustine ofertantul SC / Asocierea ___________________pentru indeplinirea urmatoarelor cerinte:  

● Experienta similara  

● Cifra de afaceri  

- In cazul in care contractanul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului/acordului cadru se obliga sa 

asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale.  

- Se obliga sa raspunda pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute 

in angajament, acestea din urma avand posibilitatea de actiune directa impotiva sa.  

IV. Administrarea si conducerea Asocierii se face prin: ________________________________________  

V. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:  

- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord sau 

etc……  

 

VI. Cauzele incetarii Asocierii si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:  

- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este :  

[ ] conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data incetarii Asocierii.  

[ ] in urmatoarele procente: _______ % S.C. ___________________________  

                                             _______ % S.C. ___________________________  

VII. Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului/acordului cadru preluate de fiecare asociat pentru executie 

obiectivului supus licitatiei:  

_______ % S.C. ___________________________  

_______ % S.C. ___________________________  

VIII. Plata/ Decontarea se va face intr-un cont al asocierii deschis la _________ cont IBAN: _________.  

IX. Liderul Asocierii este SC________________.  

 

X. Alte clauze: __________________________________________________________  

 

Data completarii:                                                                              LIDERUL ASOCIERII,  

______________                                                                             __________________  

                                                        (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila) 

 



Ofertantul                                                                                                                                            Formularul   nr.9 

  ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 

 

La contractul/acordul cadru nr……………………………………/…………………………….. incheiat intre 

_________________________________________________________________________  

privind executia/prestarea de “______________________________”.  

(denumire contract)  

1. Parti contractante:  

Acest contract este incheiat intre S.C. ________________________ cu sediul in _______________  

____________________, reprezentata prin __________________________________ -Director General si  

(adresa,tel.,fax)  
______________________________ -Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general  

si  

S.C. ________________________ cu sediul in _______________________________________________,  

(adresa,tel.,fax)  

reprezentata prin __________________- Director General si ____________________- Director Economic, denumita in 

cele ce urmeaza subcontractant.  

2. Obiectul contractului:  

Art.1. ___________________________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:  

(lucrari,produse,servicii)  

- ____________________  

- ____________________.  

Art.2. Valoarea _______________________________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.  

(lucrari,produse,servicii)  
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:  

- lunar, in termen de __ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de subcontractant, 

contravaloarea ___________________________________ executate  

(lucrari,produse,servicii)  

in perioada respectiva.  

- plata _________________________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______  

(lucrarilor, produselor, serviciilor)  

____________________________ de catre beneficiarul ________________________________________  

(lucrarilor, produselor, serviciilor) (denumire autoritare contractanta)  

Art.4. Durata de executie a ____________________________________________ este in conformitate cu  

(lucrarilor, produselor, serviciilor)  

contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.  

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la 

terminarea ____________________________.  

(lucrarilor, produselor, serviciilor)  

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.  

3. Alte dispozitii:  

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ________________________________________  

(lucrarilor, produselor, serviciilor)  

si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, 

subcontractantul va plati penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea _____________________________ 

nerealizata la termen.  

(lucrarilor, produselor, serviciilor)  

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va plati penalitati de _____ % pe zi 

intarziere la suma datorata.  

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le 

are fata de investitor conform contractului/acordului cadru________________________. (denumire contract)  

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor 

solutiona pe cale legala.  

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.  

 

______________________ _________________________  

(contractant)                                                                                                           (subcontractant) 



                                                                                                                                                             Formularul   nr.10 

OPERATOR ECONOMIC  

_____________________  

(denumirea/numele)  

 

 

 

 

 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR OBLIGATORII DIN DOMENIUL 

MEDIULUI, SOCIAL, AL RELATIILOR DE MUNCA SI PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE 

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 

 

 

 

 

Subsemnatul, ………………………… (nume/prenume) reprezentant imputernicit al 

………………………………………………………................................................................  

(denumire/numele şi sediu/adresa candidatului/ofertantului)  

declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul 

mediului, social si al relatiilor de munca.  

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de securitate şi 

sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia lucrarilor.  

Data ...............................  

 

 

 

 

 

 

Operator economic, 

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

(semnatura autorizată şi ştampila) 

 

 

 

 

  



 

Contract de servicii 

Nr.           / 

 

1.Preambul 

 

 În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, precum și a Hotărârii nr.395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare a atribuirea contractului de 

achiziție publică  din Legea  nr.98/2016 privind achizițiile publice s-a încheiat prezentul contract de 

prestări  servicii, între: 

Municipiul Reșiţa cu sediul în Reșiţa, cod postal 320084, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.1A, 

telefon/fax:0255/215.314 sau 0255/255.000, cod fiscal 3228764, cont Trezoreria Reșiţa 

RO09TREZ24A510103200130X reprezentat prin Primar, domnul POPA Ioan în calitate de achizitor, pe 

de o parte 

și 

SC         _________ S.R.L cu sediul _______, str. ________, nr.__,ap.___, telefon 

_____________, număr de înmatriculare _____________,  cod fiscal ________, cont trezorerie 

………………………………………… deschis la Trezoreria ______________, reprezentată prin  

_________________ în calitate de prestator, 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  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d) servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  

e) forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, 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: razboaie, 

revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 

embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. 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; 

f). 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 in mod diferit. 

3.3 – Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

 

 



Clauze generale 

 

4. Obiectul contractului 

4.1. Prestatorul se obligă să presteze „ Servicii de pază și intervenție la obiectivul Grădina 

Zoologică „ Prof.Ion Crișan” – 1 post. 

 

4.2 Prestatorul se obligă să asigure paza la obiectivele care aparțin beneficiarului, in conformitate 

cu prevederile caietului de sarcini, anexă la contract, a bunurilor ce fac obiectul activitătii acestuia, a 

tuturor valorilor, mijloacelor și instalatiiilor, precum și intreprinderea unor măsuri prentru mentinerea 

ordinii și liniștii publice, a respectării regulilor de comert in perimetrul exterior obiectivului, a curăteniei 

pe itinerariile stabilite in planul de pază, in conformitate cu prevederile Legii 333/2003privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor și protectia persoanelor, cu modificările și completările ulterioare. 

4.3 Prestatorul dispune pentru derularea acestui contract de mijoacele si echipamentele necesare si 

de personal calificat, disponibil 24 ore/zi.  

5. Preţul contractului 

5.1. Tariful/ora convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către autoritatea 

contractantă este de _______  lei/ora/agent  fără TVA. 

5.2 Preţul convenit pentru îndeplinirea  contractului plătibil prestatorului de către achizitor este de 

__________  lei fără TVA, la care se adaugă  TVA.  

5.3. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit, pentru îndeplinirea 

contractului de servicii  de pază şi ordine.   

5.4. Preţurile stabilite de ofertanţi sunt ferme, nu pot fi majorate ulterior şi vor fi valabile pe toata 

perioada de derulare a contractului. 
 

6. Durata contractului   
6.1 - Durata prezentului contract este de 6 luni, începând de la data de 01.07.2021. 

6.2 -Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  31.12.2021, cu posibilitatea de 

prelungire prin act aditional, conform legislatiei in vigoare, cu obligativitatea menţinerii preţului din 

contract. În cazul în care autoritatea contractantă  consideră că este necesar serviciile de pază, există 

posibilitatea prelungirii contractului ce nu trebuie să depășească  4 luni de la data expirării duratei inițiale 

de îndeplinire a acestuia. 

7. Executarea contractului  

Executarea contractului începe după semnarea contractului de ambele părti, dar nu mai târziu de 

01.07.2021. 

8. Documentele contractului  

8.1 Documentele prezentului contract sunt: 

- caietul de sarcini ; 

-propunerea tehnică și financiară ; 

-garanția de buna execuție ; 

-acte adiționale, daca vor exista ; 

-documentația achiziției publice. 

9. Obligaţiile principale ale prestatorului și ale personalului de pază 



9.1 Prestatorul trebuie să fie autorizat pentru efectuarea serviciilor de pază conform Legii nr. 

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor cu modificările şi 

completările ulterioare, republicată. 

 9.2 Prestatorul trebuie să prezinte licenţele/autorizaţiile pentru obiectul de activitate privind paza 

obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi certificatele emise de organisme acreditate ca dovadă a 

implementării sistemului de management pentru activităţi de protecţie şi garda, în termen de valabilitate, 

avizele şi autorizaţiile de paza necesare de la organele de poliţie competente pentru întreg personalul de 

pază implicat în contract. 
 9.3 Prestatorul trebuie să respecte toate condiţiile pentru paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 

protecţia persoanelor prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 9.4 Prestatorul este obligat să asigure dotările corespunzătoare personalului angajat conform H.G. 

nr. 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenţii de pază care îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie. 
 9.5 Prestatorul trebuie să asigure întregul necesar de personal de pază şi protecţie pentru toate 

obiectivele cuprinse în prezentul Caiet de sarcini. Personalul trebuie să fie angajat pe postul de agent de 

pază, cu contract de muncă cu norma întreagă şi să fie atestat individual pentru a desfăşura activităţi de 

pază şi protecţie. 
 9.6 Prin reprezentanţii săi, persoane autorizate, să elaboreze împreună cu beneficiarul un Plan de 

pază bine fundamentat, pertinent, în vederea avizării de către organele abilitate. 
 9.7 In situaţia sustragerilor de bunuri din obiectivele pazei şi dacă, în urma cercetărilor efectuate 

de organele de poliţie se constată vinovăţia agenţilor de pază, prejudiciul va fi recuperat de la prestator; 
 9.8 Prestatorul va înlocui agentul de pază aflat în timpul programului de lucru, in cazul în care, din 

diferite motive acesta va deveni indisponibil. 
 9.9 Prestatorul va inlocui personalul ce se afla in indisponibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile în 

mod corespunzător (concedii medicale, zile libere, absenţe nemotivate etc:.) şi în acest sens va avea o 

rezervă de personal de înlocuire. 
 9.10 Personalul de pază asigurat de prestator este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce 

îi revin fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate 

de autoritatea contractantă. 
 9.11 Prestatorul va executa instructajul privind respectarea de către personalul propriu al normelor 

legale privind sănătatea şi securitatea în muncă, protecţia mediului şi a celor de prevenire şi stingere a 

incendiilor, a normelor de ordine interioară stabilite de comun acord cu autoritatea contractantă. 
 9.12 Prestatorul va răspunde de respectarea regulilor de acces în obiective, regulile fiind stabilite 

de autoritatea contractantă.  
 9.13 Personalului prestatorului îi este interzis să divulge date şi informaţii confidenţiale sau 

secrete. 
 9.14 Înlocuirea agenţilor de pază aflaţi în serviciu se va face şi la cererea autorităţii contractante 

pentru motive temeinice. 
 9.15 Prestatorul are obligaţia de a anunţa autoritatea contractantă, în scris, despre imposibilitatea 

îndeplinirii/continuării contractului, din orice cauze, înainte cu cel puţin 30 de zile lucrătoare. 
 9.16 Prestatorul se obligă să informeze  „Directia Generala Invatamant Cultura, Tineret, Sport si 

Culte” despre principalele probleme referitoare la modul de funcționare a pazei și propune măsuri 

necesare pentru creșterea eficienței acesteia. 
     Atribuţiile personalului de pază 

• Să asigure servicii de pază şi securitate a bunurilor şi protecţia persoanelor, menţinerea ordinii în 

incinta imobilelor, a mediului înconjurător din locaţiile precizate în prezentul Caiet de sarcini; 

• Să asigure integritatea bunurilor şi persoanelor, conform instrucţiunilor primite de la reprezentanţii 

autorizaţi ai autorităţii contractante, cu respectarea consemnelor generale şi particulare; 

• Să asigure serviciile de pază şi protecţie în conformitate cu respectarea regulilor stabilite de 



instituţie privind circulaţia, intrarea şi ieşirea in/din incinta obiectivelor; 

• Să cunoască în cele mai mici detalii obiectivul unde îşi desfăşoară activitatea şi particularităţile 

sale; 

• Să prevină şi/sau să adopte măsurile necesare în cazul tentativelor de furt sau al actelor de violenţă 

din incinta obiectivelor; 

• Să prevină şi/sau să stopeze fenomenele de panică in cazul unor situaţii de forţă majoră (inundaţii, 

întreruperea alimentării cu energie electrica etc.) sau în cazuri fortuite  (avarii produse la instalaţii, la 

reţelele electrice sau telefonice, incendii, acumulări/emisii de gaze etc.) şi să adopte măsurile ce se 

impun în astfel de situaţii pentru salvarea persoanelor şi a bunurilor/valorilor în vederea reducerii la 

minimum a consecinţelor periculoase; 

• În caz de avarii produse la instalaţii, conducte de apă, reţele electrice şi orice alte împrejurări, care 

sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinţa celor în drept şi să ia primele 

măsuri în scopul limitării pagubelor; 

• În caz de incendii sa ia masuri de localizare, de stingere şi de salvare a persoanelor, bunurilor şi 

valorilor şi să sesizeze pompierii, să anunţe conducerea instituţiei şi poliţia; 

• Să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice, substanţelor şi preparatelor 

psihotrope şi să nu consume astfel de băuturi sau substanţe în timpul serviciului; 

• Să desfăşoare activitatea pentru care a fost angajat cu maximă discreţie, prolesionalism şi cu 

respect pentru beneficiari, angajaţi şi parteneri ai acestora; 

• Să nu părăsească sub nici un motiv postul decât în condiţii strict prevăzute pentru aceasta, 

conform instrucţiunilor din Planul de pază al beneficiarului; 

• Să redacteze toate documentele aferente posturilor de pază în strictă concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările legislative ulterioare şi normele de aplicare ale 

acesteia; 

• Să asigure activitatea de pază şi protecţie în regim de permanenţă, in ture, in toate zilele lunii 

calendaristice, indiferent de caracterul zilei, lucrătoare sau nelucrătoare; 

• În timpul exercitării serviciului să poarte uniforma şi dotăriile obligatorii; 
• Să asigure, în măsura posibilităţilor, servicii suplimentare, la solicitarea expresă a beneficiarului, 

dacă aceste servicii devin absolut necesare şi sunt în legătură cu exercitarea serviciului de pază. 
10. Obligaţiile principalele ale achizitorului 

10.1. a)Să asigure condițiile de desfășurare a activității de către Prestator, cu respectarea normelor 

de protecția muncii, paza si protectie și a legii informațiilor clasificate;  

b) să coopereze cu Prestatorul pentru rezolvarea operativă a neajunsurilor constatate, precum și 

pentru îmbunatățirea activităților de salvare și transport persoane accidentate;  

c) sa plătească Prestatorului tariful lunar stabilit, în conditiile și în cuantumul prevăzute în 

prezentul contract;  

d) să pună la dispozitia Prestatorului, pe baza procesului verbal de predare-primire, dotările tehnice 

specifice de care dispune, precum si imobilele cu destinatia pază și protectie;  

e) să controleze modul de utilizare a instalațiilor, încăperilor, și imobilele cu destinatia pază și 

protecție;  

f) să preia de la Prestator, după încheierea contractului, bunurile date spre utilizare pe baza 

procesului verbal de predare-primire în stare de funcționare;  

g) să asigure Prestatorului utilitățile necesare pentru buna desfășurare a activităților de pază și 

protecție (apa, energie electrică); 

 h) Beneficiarul este pe deplin răspunzător de exactitatea documentelor și a oricăror documente și a 

oricăror informatii furnizate Prestatorului;  



i) Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului: - liste nominale actualizate cu persoanele care 

au acces temporar în societate, menționând scopul si sectoarele în care acestea au acces; - liste actualizate 

a tuturor vehiculelor și autovehiculelor (marca si nr.) pe care le deține, date de identificare a întregului 

personal care le deservește și programul de lucru;  

j) Beneficiarul, dupa 2 (doua) luni de la începerea activitatii Prestatorului, are obligatia de a face o 

analiza a eficientei activității acestuia, stabilindu-se noile cerințe tehnice care vor fi stipulate întru-un act 

adițional la contract (dacă este cazul).  

k) Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie 

ce apare în conformitate cu garanţia de bună execuție. 

11.Sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor 

11.1 În cazul în care  prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci  

autoritatea contractantă va percepe penalități de întârziere de 0,01 % din valoarea întregului 

contract pentru fiecare zi de întârziere. 

11.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală în 

cuantum de 0,01 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la onorarea facturii. 

11.3 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul 

părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese. 

11.4 Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să 

nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. In acest caz, 

prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din  contract îndeplinită 

până la data denunțării unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 

 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului 

12.1 Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 

10% din preţul contractului fără TVA, respectiv ___________ (din valoare ofertei câștigătoare). 

12.2 Garanţia de bună execuţie se constituie în conformitate cu prevederile art.39 și art.40 din HG 

395/2016. 

12.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat și/sau a daunelor convenite prin prezentul contract, dacă Prestatorul nu îşi execută, 

execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior 

emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 

Prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 

12.4 În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui 

garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor 

asumate prin contractul de achiziţie publică/contractul subsecvent respectiv, dacă nu a ridicat până la acea 

dată pretenţii asupra ei. 

13. Modalităti și condiții de plata 

     13.1- Facturarea serviciilor prestate se va efectua lunar, separat pentru fiecare obiectiv în parte. 

Plata se va efectua cu ordin de plată în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii de către 

autoritatea contractantă. 
    13.2 -Tariful este ferm și neajustabil pe toata perioada de derulare a contractului. 



14. Recepție și verificări 

14.1-Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică. 

14.2-Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanții săi împuterniciții, în 

conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica în scris 

prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. 

      14.3 -Confirmarea prestaţiei se va efectua pe baza pontajului lunar întocmit de prestator, depus la 

sediul autorităţii contractante împreună cu factura aferentă lunii pentru care s-a întocmit pontajul și 

procesul verbal de constatare a serviciilor prestate (asumat de către șeful societății de pază și de către 

responsabilul obiectivului de pază). 
      14.4 -Prestatorul va garanta pentru producerea unor pagube (furturi, degradări din vandalism) din 

gestiunea autorităţii contractante. Valorile de despăgubire sunt cele actuale de pe piaţa a bunurilor 

similare cu cele distruse sau furate. 
15.Începere, finalizare,întârziere, sistare 

15.1-Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data de 01.07.2021. 

15.2-(1)Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 

prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul 

convenit de părți,termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

(2)-În cazul în care: 

i.orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului,sau 

ii.alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului 

de către prestator, îndreptățesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a 

oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un 

act adițional. 

15.3-Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta 

are obligația de a notifica acest lucru, în timp util achizitorului. Modificarea contractului se va face cu 

acordul părților, prin act adițional. 

15.4-În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, 

orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorul de a solicita penalități prestatorului. 

16. Modificarea contractului de servicii 

16.1-Modificările substanţiale ale contractului de Servicii, inclusiv se vor face prin Act adiţional, 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data încheierii acestuia, cu excepția tarifului care va 

rămâne același pe toată perioada contractului. Dacă solicitarea de modificare provine de la Prestator, 

acesta trebuie să înregistreze solicitarea la Achizitor cu cel puţin 10  zile înainte de data preconizată 

pentru intrarea în vigoare a Actului adiţional. 

16.2-În cazul prevăzut la alin.16.1, actul adiţional poate implica prelungirea duratei totale a 

contractului de Servicii. 

17. Rezilierea contractului 

17.1-Neîndeplinirea oricărei obligaţii asumate prin contract de către prestator, dă dreptul 

achizitorului de a rezilia unilateral contractul fără nici o formalitate, somație sau notificare și fără a fi 

necesară intervenția instituțiilor de judecată în condițiile unui pact comisoriu. 

17.2-Achizitorul are dreptul de a anula oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată 

prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta dă faliment sau este insolvabil, cu condiţia ca aceasta 

anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator.  



17.3-În cazul prevăzut la clauza 17.2, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

17.4- Contractul încetează, în condiţiile legii, prin executare, acordul de voinţă al părţilor, 

denunţare unilaterală, expirarea termenului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiţiei, 

imposibilitate fortuită de executare, precum şi din orice alte cauze prevăzute de lege. 

18 . Forţa majoră 

18.1-Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. Forta majoră ,dovedită cu acte, apără de răspundere 

partea care o invoca, în condițiile legii. 

18.2-Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice acest lucru partenerului de contract în 

cel mult 3 zile calendaristice de la apariția ei. 

18.3-În termen de 15 zile calendaristice de la data apariției forței majore ,partea care a invocat-o 

are obligația de a trimite celeilalte părți contractuale documentele atestatoare a situației  de forță majoră , 

documente elaborate de autoritatea competentă , în funcție de natura situației.   

18.4-Contractul va fi reluat după trecerea perioadei de acțiune a factorului perturbator. Dacă 

acțiunea factorului perturbator durează mai mult de 60 de zile, oricare dintre părți contractante  poate 

rezilia contractul, cu obligația notificării în scris a rezilierii, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde 

celeilalte daune-interese. 

19. Soluţionarea litigiilor 

19.1 - Litigiile dintre părți, ivite în executarea contractului, vor fi soluționate pe cale amiabilă. 

19.2-Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiile urmează a fi soluționate de către 

instanţele judecătoreşti din localitatea achizitorului, potrivit legislaţiei române în vigoare.  

20. Amendamente  

20.1 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. 

21. Limba care guvernează contractul 

21.1- Limba care guvernează contractul este limba română. 

22. Comunicări 

22.1-(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. 

22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

23. Subcontractanţi  

23.1-Prestatorul are obligaţia în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 

contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

23.2(1) Prestatorul  are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 

încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 

 (2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 

aceştia se constituie în anexe la contract. 



23.3 -(1) Prestatorul este pe deplin răspunzator faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul. 

 (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fată de executant de modul în care îşi îndeplineşte 

partea sa din contract. 

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 

îndeplinesc partea lor din contract. 

 22.4-Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea 

sa din contract. Schimbarea subcontractantului se poate face numai cu avizul achizitorului si nu va 

modifica pretul contractului. 

24. Cesiunea 

24.1-Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin 

contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 

24.2-Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte 

obligații asumate prin contract. 

24. Legea aplicabilă contractului 

24.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părțile au înțeles să încheie astăzi ______________prezentul contract în 4( patru) exemplare, trei 

pentru achizitor și unul pentru prestator. 

 

                 ACHIZITOR ,                                                                                      PRESTATOR,  

        MUNICIPIUL REȘITA                                                         

 

     

 

 

ANEXA NR.1 la contractul nr.                /                  privind situația plăților la obiectivul pază 

 

 Nr.crt Luna Nr.zile Nr. 

Ore/zi 

Nr.de 

posturi 

Total ore/ 

luna 

Tarif 

orar 

Total /lună 

1.  Iulie 2021 31 24 1 744   

2.  August 2021 31 24 1 744   

3.  Septembrie 2021 30 24 1 720   

4.  Octombrie 2021 31 24 1 744   

5.  Noiembrie 2021 30 24 1 720   

6.  Decembrie 2021 31 24 1 744   

7.  Ianuarie 2022 31 24 1 744   

8.  Februarie 2022 28 24 1 672   

9.  Martie 2022 31 24 1 744   

10.  Aprilie 2022 30 24 1 720   

11.  
 

TOTAL 2021-2022 

 

VALOARE 

 

lei 

fara  

TVA 

   

cu TVA   

 

                ACHIZITOR,                                                                                         PRESTATOR,     

MUNICIPIUL REȘITA                                          



 

 

        

 


