
FORMULARE 
 

Formular 1 
Operator economic (denumirea operatorului economic) 

 
 

Adresa de inaintare  
 

 

Subscrisa................................................................, cu sediul in…………, str…………., inregistrata la Oficiul 

Registrului Comertului…………………., sub nr……………, reprezentanta legal 

prin..............................................................................., in calitate de ofertant la procedura de achiziţie 

pentru servicii de catering in cadrul proiectului: Comunitati Marginalizate Sustinute –scaderea 

numarului de persoane in risc de saracie in comuna Albesti/judetul Mures - CMS-Albesti” avand ca 

Achizitor pe COMUNA ALBESTI, jud. Mures, va transmitem urmatoarele documente: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 
Data completării ___________ 

Operator economic, 
_________________  

(nume, prenume, semnatura autorizată) 
 



Formular 2 
Operator economic (denumirea operatorului economic) 

 
 

DECLARATIE 
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 

 
 
Subsemnatul …………………………., reprezentant legal, al …………………………...in calitate de 
ofertant/asociat/tert sustinator/subcontractant, la achizitia ………………………….., organizata de autoritatea 
contractanta ……………….., la data de ……………….. , declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea excluderii 
din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca: 

a) Persoanele care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris ori persoanele care fac 
parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare, nu participa in procesul de 
evaluare a ofertelor; 

b) Persoanele care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare nu 
sunt sot/sotie, ruda sau afin (pana la gradul al doilea inclusiv) cu persoanele care participa in procesul de 
evaluare a ofertelor; 

c) Membrii in consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori 
asociati semnificativi nu sunt sot/sotie rudasau afin (pana la gradul al doilea inclusiv) ori se afla in relatii 
comerciale cu persoane cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante implicate in procedura de 
atribuire; 

d) Persoanle desemnate pentru executarea contractului nu sunt sot/sotie rudasau afin (pana la gradul al 
doilea inclusiv) ori se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie din cadrul entitatii 
contractante implicate in procedura de atribuire. 

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si 
finalizarea procedurii de atribuire sunt: personalul precizat in documentatia de atribuire. 

 
 
Data completării ___________ 

Operator economic, 
_________________  

(nume, prenume, semnatura autorizată) 
 



 
Formular 3 

Operator economic (denumirea operatorului economic) 

 
 

DECLARAŢIE  
privind respectarea obligatiilor referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţia muncii  

 
 
Subsemnatul _____________, reprezentant împuternicit al _____________, declar pe propria răspundere, 
sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că ma angajez sa prestez serviciile solicitate pe 
parcursul indeplinirii contractului avand ca obiect servicii de catering in cadrul proiectului: “Comunitati 
Marginalizate Sustinute –scaderea numarului de persoane in risc de saracie in comuna Albesti/judetul 
Mures - CMS-Albesti”, in conformitate cu regurile obligatorii referitoare la conditiile de mediu, social si cu 
privire la relatiile de munca in vigoare in Romania.  
 
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de elaborarea ofertei 
am tinut cont de obligatorii referitoare la conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca si am 
inclus in oferta costul pentru indeplinirea acestor obligatii.  
 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii şi confirmarii declaratiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
 
 
Data completării ___________ 

Operator economic, 
_________________  

(nume, prenume, semnatura autorizată) 

 

 



Formular 4 
Operator economic (denumirea operatorului economic) 

 

 

DECLARAŢIE  PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR  PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI 

 

 

Subsemnatul, …………………………………………. reprezentant împuternicit al 

........................................................................(denumirea/numele şi sediul/adresa 

candidatului/ofertantului), ofertant la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie având ca 

obiect achizitia de servicii de catering in cadrul proiectului: “Comunitati Marginalizate Sustinute –

scaderea numarului de persoane in risc de saracie in comuna Albesti/judetul Mures - CMS-Albesti”, 

organizată de COMUNA ALBESTI, jud. Mures, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei 

de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

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

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta,  orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 

din prezenta declaraţie. 

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

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai COMUNEI ALBESTI, jud. Mues cu privire la 

orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

 

Operator economic, 

…………………… 

 (semnaturã  autorizatã) 

Nr. 
Crt. 

Obiectul 
contractulu

i 

Denumirea/ numele 
beneficiarului/ 

clientului /Adresa 

Pretul total al 
contractului  

Procent **) 

indeplinit de 
prestator %  

Perioada de 
derulare a 

contractului 
**) 

 1 3 4 5 6 

1      

2      

…      

      



Formular 5 
Operator economic (denumirea operatorului economic) 

 
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 

 
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________) 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 

act:126692%2041995418
act:26584%2065401735
act:26584%2023439113
act:26584%2065402602
act:56971%2063695762
act:56971%2063697832
act:126692%2096797768


Formular 6 
Operator economic (denumirea operatorului economic) 

 
 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016 
 

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 atribuire 
pentru achiziţia de achizitia de servicii de catering in cadrul proiectului: “Comunitati Marginalizate 
Sustinute –scaderea numarului de persoane in risc de saracie in comuna Albesti/judetul Mures - CMS-
Albesti”, la data de ____________________ organizată de COMUNA ALBESTI, jud. Mures declar pe 
proprie răspundere că: 

Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 
98/2016, respectiv: 
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest 

lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se 
constată încălcarea acestor obligaţii; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a 
unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;  

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul 
sau în legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
f)  nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a 

concurenţei; 
g)  nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui 

contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii 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 sancţiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii 
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de 
calificare şi selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm documentele 
justificative solicitate;  

i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să 
obţinem informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii 
de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă 
asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui 
operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru către respectivul operator economic.  

 
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, 
_________________ 

(semnătura autorizată ) 
 



 
Formular 7 

 
Operator economic (denumirea operatorului economic) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

 
 

Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) ne oferim 
ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia de atribuire pentru servicii de 
catering in cadrul proiectului: „Comunitati Marginalizate Sustinute –scaderea numarului de persoane in 
risc de saracie in comuna Albesti/judetul Mures - CMS-Albesti”, sa prestam urmatoarele servicii servicii 
de catering, si sa prestam toate serviciile conexe necesare, in termenele prevazute, pentru suma de 
_________________________(suma in litere si in cifre) (moneda ofertei), platibila dupa receptia 
produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ______________________ (suma in 
litere si in cifre) 
 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam 
serviciile in perioada indicata in documentatia de atribuire. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ______________ zile 
(durata in litere si cifre) respectiv pana la data de __________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane 
obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica, aceasta oferta, impreuna 
cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 
constitui un contract angajant intre noi. 

5. Precizam ca:  
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, 
marcat in mod clar „alternativa”;  
|_| nu depunem oferta alternativa.  
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.) 

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta 
oferta pe care o puteti primi. 

7. Am inteles si consimtim, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind catigatoare, 
sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.  

 
Data _____/_____/_____ 
_____________(nume, prenume), in calitate de _____________________, legal autorizat sa 

semnez oferta pentru si in numele ____________________________________(denumirea/numele 
ofertantului) 
 
(semnatură autorizată si stampila) 
 
 



 
Formular 8 

Operator economic (denumirea operatorului economic) 

 
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA 

 
 

Pretul total precizat in Formularul de oferta depus in cadrul procedurii mentionate mai sus este 
rezultatul urmatoarelor preturi unitare si cantitati de produse si/sau servicii luate in considerare, 
conform denumirilor de mai jos si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a ofertei tehnice 
depuse in cadrul procedurii: 

 

Nr. 
Crt 

Denumirea serviciului Cantitate 
Valoare unitara 

fara TVA 

Valoare 
totala fara 

TVA 
TVA 

1 
Servicii de livrare hrana pentru copii - 
servicii de catering pentru copii 

   
 

PRET TOTAL (Lei, fara TVA)   

TVA (Lei)   

PRET TOTAL (Lei, inclusiv TVA si toate taxele platite sau platibile)  

 

Note:  

1. Preturile unitare mentionate sunt valabile pe intreaga perioada de valabilitate a ofertei, inclusiv 
pentru eventualele prelungiri solicitate de achizitor si acceptate de ofertant 

2. Preturile unitare includ toate serviciile mentionate in caietul de sarcini 
3. Preturile unitare vor prima asupra totalurilor, in caz de erori aritmetice la calcularea pretului total 
4. Serviciile respecta intrutotul cerintele din caietul de sarcini aferent procedurii de atribuire.  
5. Procent TVA: 9%.  

 
Data _____/_____/_____ 
_____________(nume, prenume), in calitate de _____________________, legal autorizat sa 

semnez oferta pentru si in numele ____________________________________(denumirea/numele 
ofertantului) 
 
(semnatură autorizată si stampila 
 

 
 



 Formular 9 
 
 
BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI  
.................................................................. 
(denumirea)  
 

Model de instrument de garantare 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a acordului cadru  

 
Catre ___________________________________________ 

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 

Avand in vedere procedura ________________________ pentru atribuirea contractului de furnizare 
___________________________ (denumirea contractului), noi  ___________________ (denumirea 
emitentului), avand sediul inregistrat la _____________ (adresa emitentului), ne obligam fata de  
____________ (denumirea autoritatii contractante): 
 

 
 
I. Sa onoram neconditionat orice solicitare de plata din partea autoritatii contractante, in limita a _____ 

din valoarea estimata a contractului, adica suma de ___________ ROL (in litere si in cifre) la prima sa 
cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, in situatia in care 
autoritatea contractanta declara ca suma ceruta de ea si datorata ei este cauzata de culpa 
ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situatiile de la literele a) – c) de mai jos conform 
art.37 din HG 395/2006); 

a) ofertantul _____________________ (denumirea/numele), si-a retras oferta in perioada de valabilitate 
a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare ofertantul ___________________, nu constituie garantia de buna 
executie in perioada de valabilitate a ofertei sau o constituie mai tarziu de 5 zile de la semnarea 
contractului; 

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________ (denumirea/numele) a refuzat 
sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei; 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________. 
 
In cazul in care partile sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice 
unele elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentului angajament, se va obtine acordul nostru 
prealabil, in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea. 
Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.  
Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta garantie de participare sunt 
instantele judecatoresti romane.  
 
Data completarii  ............................ 
 
Parafata de Banca/Societate de Asigurari __________ in ziua ___ luna ___ anul _______  
(semnatura si stampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare). 
 
 
Nota: Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a 
constituirii garantiei de participare, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea 
expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu 
nominalizarea acestora, emitentul instrumentulu de garantare declarand ca va plati din garantia de 
participare sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii 
asocierii. 



Formular 10 
 

 
Model instrument de garantare/scrisoare de garantie bancara de buna executie 

Catre ___________________________________________ 
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
 
Denumirea Contractului: ................................... (se va completa cu denumirea obiectivului) 
 
Am fost informati ca (numele si adresa Operatorului economic) (numit in continuare „Principal”) este 
Antreprenorul dumneavoastra pentru acest Contract, pentru care este prevazut sa obtina o garantie de 
buna executie. 
 
La cererea Principalului, noi (numele si adresa bancii)_________________________ ne angajam prin 
prezenta   
 
I. Sa onoram neconditionat orice solicitare de plata din partea autoritatii contractante, in limita a 
10% din valoarea ofertata a contractului, adica suma de ___________ RON (in litere si in cifre) la prima sa 
cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, in situatia in care 
autoritatea contractanta declara ca suma ceruta de ea si datorata ei este cauzata de culpa 
antreprenorului, in conformitate cu contractul garantat si cu situatia prevazuta de art 41 din HG 
395/2016.  
Orice cerere de plata si declaratie trebuie sa contina semnatura directorului dumneavoastra general, care 
trebuie sa fie autentificata de catre banca dumneavoastra sau de catre un notar public. Cererea si 
declaratia autentificate trebuie sa fie primite de catre noi, la adresa noastra si anume__________(adresa 
bancii emitente a garantiei), la data sau inaintea datei de (____ de zile dupa data estimata de derulare a 
contractului subsecvent)________________________ („data de expirare”), moment in care aceasta 
garantie va expira. 
 
Am fost informati ca Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate cere Principalului sa prelungeasca 
valabilitatea acestei garantii daca Certificatul de Receptie Finala nu a fost emis, potrivit prevederilor 
Contractului, cu 28 de zile inaintea acestei date de expirare. Ne angajam sa va platim valoarea garantata la 
primirea de catre noi, in termenul de 28 de zile, a cererii si a declaratiei dumneavoastra scrise mentionand 
faptul ca Certificatul de Receptie Finala nu a fost emis din motive imputabile Principalului, si ca 
valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungita. 
Competenta sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie de buna 
executie revine instantelor judecatoresti din Romania. 
 
Data _______________         Semnatura(semnaturi) _________________________ 

         [stampila organismului care furnizeaza garantia] 
 
Nota: Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a 
constituirii garantiei de buna executie, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea 
expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu 
nominalizarea acestora, emitentul 
instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de 
dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii.  
 
 



 
Formular 11 

Operator economic (denumirea operatorului economic) 

 
DECLARAŢIE PRIVIND SUBCONTRACTANŢII 

 
(partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi 

specializarea acestora) 
 

Subsemnatul/Subsemnata, _________ (numele, adresa si datele de indentificare ale 
declarantului), în apacitatea mea de reprezentant împuternicit al _______ (denumirea/numele si 

sediul/adresa si  datele de identificare ale operatorului economic), având calitatea de _______ 

(se precizează calitatea operatorului economic care completează declarația în raport cu 
participarea la procedura de atribuire) la procedura de achizitie conform Ordin 1284/2016 
pentru achiziţia de servicii de catering in cadrul proiectului: „Comunitati Marginalizate 
Sustinute –scaderea numarului de persoane in risc de saracie in comuna Albesti/judetul Mures 
- CMS-Albesti” cu termen de depunere a ofertelor la data de _______ organizată de COMUNA 
ALBESTI, declar pe proprie răspundere, sub sanctiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţel 
eg că achizitorul are dreptul de a solicita,  în scopul  verificării  şi confirmării  declaraţiilor,  
situaţiilor  şi documentelor  care  însoţesc oferta,  orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai COMUNEI ALBESTI, cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legisla ţiei penale privind falsul în declaraţii 

 

Nr. 
crt. 

Denumire 
subcontractant/adres

a /CUI 

Specializare 
subcontractant 

Partea/părţile din 
contract ce urmează 
a fi subcontractate 

Procentul din 
valoarea contractului 

reprezentat de  
serviciile ce urmează 
a fi subcontractate 

Acord subcontractor 
cu specimen de 

semnătură si stampilă 

1      

….      

….      

 
Data completării _______ 
Operator economic (denumirea operatorului economic) 

(nume semnatar, semnatură autorizată, stampila) 
 
 



Formular 12 
 
 

Acord de asociere 
 

Nr.....................din.................................. 
 
1. PĂRȚILE ACORDULUI  
Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 
S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... 
nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului din 
......................................... sub nr...........................,cod de identificare fiscală...................................., cont 
............................................deschis la............................................................... reprezentată de 
......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -LIDER 
DE ASOCIERE 
şi  
S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ 
Nr..................., telefon ..................... fax ................................, înmatriculata la Registrul Comerţului din 
........................................ sub nr............................,cod de identificare fiscală...................................., cont 
.............................................deschis la............................................ reprezentată de 
.................................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de 
ASOCIAT 
 
2. OBIECTUL ACORDULUI 
 2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru 
...........................................................(obiectul contractului / acordului-cadru) 
 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 
câştigătoare.  
                  
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  
 

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 
 

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

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va 
efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 

 
3. DURATA ACORDULUI 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de 
atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării 
asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie) 
4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII 
 



4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea 
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul 
acord.  
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul 
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie. 
 
5. RĂSPUNDERE 
5.1 Părţile vor răspunde solidar şi individual în fața Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi 
responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul. 
6. ALTE CLAUZE 
 6.1 Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, 
acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere. 
6.2 Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze 
sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea 
consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului. 
6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a lucrărilor, cu 
prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar. 
7. SEDIUL ASOCIERII 
7.1 Sediul asocierii va fi in ……………………………………………(adresa completa, nr. de tel, nr. de fax). 
8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
8.1 Asocierea încetează prin : 

a) hotărârea comună a membrilor asociați ; 
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere; 
c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor asumate 

de părți; 
d) alte cazuri prevăzute de lege; 

 
9. COMUNICĂRI 
9.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 
9.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
10. LITIGII 
10.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluţionate de către instanţa de judecată competentă 
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritatea contractantă. 
 
 
LIDER ASOCIAT  
semnătura 
 
ASOCIAT 1 
semnătura   
 
 
NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze



 

 14 

Formular 13 
Terţ susţinător tehnic           
.......................... 
(denumirea) 

ANGAJAMENT 
privind susţinerea tehnică - experiență similară 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 
 
 

Către, .......................................................................... 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de servicii de catering in cadrul proiectului: 
„Comunitati Marginalizate Sustinute –scaderea numarului de persoane in risc de saracie in comuna 
Albesti/judetul Mures - CMS-Albesti”, noi ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic), având 
sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător tehnic), ne obligăm ca, în situația în care 
contractantul ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) întâmpină 
dificultăți de natură tehnică, pe parcursul derulării contractului, să garantăm, necondiţionat şi irevocabil 
autorității contractante achizitoare, susținerea tehnică pentru îndeplinirea contractului conform ofertei 
prezentate şi a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea 
contractantă. 
Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în 
propunerea tehnică. 
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinătortehnic), declarăm că înţelegem să răspundem 
faţă de autoritatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură cu susținerea experienței 
similare care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament.  
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm, care dă dreptul autorităţii contractante de a 
solicita, în mod legitim îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere 
tehnică acordat .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de 
operatori economici). 
 
 
Data completării,       Terţ susţinător, 
...........................       ..................... 
(semnătură autorizată) 
 
 
Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiență similară 
Terţ susţinător tehnic 
.......................... 
(denumirea/numele) 
 
DECLARAŢIE  
PRIVIND EXPERINȚA SIMILARĂ 
 
Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume) în calitate de împuternicit al 
................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat la 
.............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.: ..............................., 
fax: ............................, 
e-mail: ......................................................, 
Cod fiscal ............................., 
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Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, data), obiectul 
de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul 
propriu) 
Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după caz, certificatul 
constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru 
activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare) 
2._____________________________________________________ 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în 
tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are 
dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc 
oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
Nr. crt. Obiect contract CPV Denumirea/ 
numele beneficiarului/ clientului 
Adresa  
Calitatea *)  
Preţ total contract Procent îndeplinit de furnizor (%) Perioada de derulare a contractului **) 
 1 2 3 4 5 6 8 
1        
2        
.....        
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic 
sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 
 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi 
adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

Operator economic, 
.................................. 

Nume și prenume 
(semnătură autorizată) 
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Formular 14 
 

 
ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr.………./………… 
 
 
 

Art.1 Părţile acordului :  
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor  
(denumire operator economic, sediu, telefon)  
şi  
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant  
(denumire operator economic, sediu, telefon)  
Art. 2. Obiectul acordului:  
Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică 
organizată de _______________________________________________să desfăşoare următoarele activitaţi 
ce se vor subcontracta______________________________________________________________.  
Art.3. Valoarea estimată a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul _____________________ este 
de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a lucrarilor ofertate.  
Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor) este de ________ luni.  
Art. 5. Alte dispoziţii:  
Încetarea acordului de subcontractare  
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:  
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;  
b) alte cauze prevăzute de lege.  
Art. 6. Comunicări  
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1  
Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care 
contractantul le are faţă de investitor conform contractului_______________________________(denumire 
contract)  
Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se 
vor soluţiona pe cale legală.  
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.  

 
____________________  
(contractant) 
_________________________ 
(subcontractant) 
 
 
 
Note:  
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale 
obiectului contractului/contractelor.  
În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi 
condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.  
Este interzisă subcontractarea totală a contractului. 
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Formular 15 
Operator economic (denumirea operatorului economic) 

 
 

DECLARAŢIE 
de acceptare a condiţiilor contractuale 

 
 
Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al 
................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), în nume propriu şi în numele 
asocierii, declar că sunt de acord cu toate prevederile modelului de acord cadru de prestari servicii de 
catering publicat în cadrul prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile 
menţionate în conţinutul acestuia.  
 
 
 
 

Data _____/_____/_____ 
_____________(nume, prenume), in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

oferta pentru si in numele ____________________________________(denumirea/numele ofertantului) 
 
(semnatură autorizată si stampila) 
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Formular 16 
 

CONTRACT – CADRU 
Servicii de catering 

 
1. Părţile acordului - cadru: 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a H.G. 395/02.06.2016 – Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-
cadru din Legea 98/2016, care se completează cu normele din Codul Civil, s-a încheiat prezentul acord-cadru, 

 
Între: 

COMUNA ALBESTI, cu sediul în …………………….., str. ................, nr..........., jud./sector ................., telefon 
........................, având CUI/CIF ................................., cu  contul nr. .................................................... deschis la  
, TREZORERIA ....................................., reprezentată prin domnul/doamna ................................., având  
funcţia de ............................., în calitate de promitent-achizitor 

 
şi pe de alta parte: 

 
SC                              , cu  sediul in                              str.                            , jud. …………., înregistrată la Registrul 
Comertului sub nr.                 , cod fiscal RO             atribut fiscal RO, cu contul nr. ,                         deschis la 
Trezoreria            , reprezentată prin                       - administrator, în calitate de promitent-prestator, 
 
2. Definiţii 
2.1. - În prezentul acord - cadru următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
    a. contract-cadru - prezentul contract-cadru şi toate anexele sale; 
    b. contract subsecvent - contract de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între părţile şi în condiţiile 
prezentului acord - cadru; 
    c. promitent - achizitor şi promitent - prestatorul - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul acord - cadru; 
    d. preţul - preţul plătibil de către promitentul - achizitor promitentului - prestator ce va fi parte în 
contractul subsecvent, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate; 
    e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul 
acord - cadru, pe care promitentul - prestator se obliga, prin acordul - cadru, sa le presteze promitentului - 
achizitor; 
    f. servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum 
ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenta tehnica în perioada de garanţie şi 
orice alte asemenea obligaţii care revin promitentului - furnizor prin acordul - cadru; 
    g. 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 rezulta un produs nou, 
recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de 
componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului; 
    h. destinaţie finala - locul unde promitentul - furnizor are obligaţia de a furniza produsele; 
    i. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii acordului - cadru şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea acordului - cadru; 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 dintre părţi; 
...j. proiect – reprezinta proiectul cu titlul „Comunitati Marginalizate Sustinute –scaderea numarului de 
persoane in risc de saracie in comuna Albesti/judetul Mures - CMS-Albesti”, proiect in cadrul caruia 
Prestatorul furnizeaza serviciile Achizitorului. Pentru a implementa acest proiect Achizitorul a semnat cu 
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE (in calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional 
Capital Uman), minister reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional 
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Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru, contractul de finantare cu numarul 
POCU/827/5/2/140023.  
...k. MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE – este institutia finantatoare cu care Achizitorul a semnat 
contractul de finantare pentru proiectul „Comunitati Marginalizate Sustinute –scaderea numarului de 
persoane in risc de saracie in comuna Albesti/judetul Mures - CMS-Albesti”. AMPOCU – Autoritatea de 
Management a Programului Operational Capital Uman (sau AMPOCU) este autoritatea care actioneaza in 
numele MINISTERULUI FONDURILOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operaţional Capital Uman, si care reprezinta  
...l. OIR Centru - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane Regiunea Centru este organismul prin care MINISTERUL FONDURILOR 
EUROPENE/AMPOCU este reprezentat in acest proiect. 
...m. Cererea de Rambursare – cerere depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat (Achizitorul in 
cazul de fata) prin care se solicită autorităţii de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile 
efectuate conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare sau prin care se justifică utilizarea 
prefinanţării. 
...n. Cererea de Plata – cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat (Achizitorul in cazul 
de fata) prin care se solicită autorităţii de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor 
eligibile, rambursabile, conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare, în baza facturilor, facturilor de 
avans, statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor, 
premiilor şi onorariilor. 
    o. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1. În prezentul acord - cadru, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifica în mod 
diferit. 
 
4. Obiectul principal al acordului - cadru şi al contractelor subsecvente 
4.1. Obiectul prezentului acord cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor 
guverna contractele subsecvente de servicii ce urmeaza a fi atribuite pe durata derularii prezentului acord. 
4.2. Contractele ce urmeaza a fi atribuite au ca obiect „prestarea de servicii de catering” pentru copii 
participant la activitatile proiectului: „Comunitati Marginalizate Sustinute –scaderea numarului de 
persoane in risc de saracie in comuna Albesti/judetul Mures - CMS-Albesti”, in conditiile convenite in 
prezentul acord.  
4.3. Contractele subsecvente vor fi incheiate trimestrial, semestrial, sau ori de cate ori apare o nevoie noua, 
cuantumurile valorice a fiecarui contract subsecvent vor fi stabilite in raport cu necesitatile ce fac obiectul 
contractului si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie. 
      
5. Preţul  
5.1. Valoarea maxima a contractului cadru este de................. lei fara TVA. 
5.2. TVA-ul in valoare de 9% se calculeaza conform legislatiei in vigoare la data emiterii facturii. 
5.3  Preţurile unitare sunt cele cuprinse în propunerile financiare.  
5.4. Promitentul - achizitor va plăti promitentului - prestator ce va fi parte în contractul subsecvent, preţul 
serviciilor, calculate pe baza preţurilor unitare menţionate in propunerea financiara, anexa la Acordul cadru. 
 
6. Durata contractului - cadru 
6.1. Durata prezentului contract - cadru este de 14 luni începând cu data semnării lui. 
6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 31.12.2023. 
 
7. Încheierea contractelor subsecvente 
7.1. Contractele subsecvente se vor încheia numai cu operatorul economic semnatar al contractului-cadru şi 
numai pe baza regulilor şi condiţiilor prevăzute în prezentul contract.  
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7.2. Clauzele prevăzute în prezentul contract - cadru se vor aplica în mod corespunzător şi a contractelor 
subsecvente ce urmează a se încheia, cu excepţia acelor clauze care se referă sau sunt aplicabile exclusiv 
prezentului contract – cadru. 
 
8. Documentele contractului - cadru 
8.1. Documentele contractului - cadru sunt : 

a) propunerea tehnică 
b) propunerea financiară 
c) caietul de sarcini 
d) alte documente prevăzute de legislaţia in vigoare 
e) documentaţia de atribuire 
f) garanţia de bună execuţie 
g) contractele subsecvente 
h) anexe şi acte adiţionale 
 
 

9. Obligaţiile promitentului – prestatorului 
9.1 – Promitentul - prestator se obligă să presteze serviciile de catering, în conformitate cu legislația din 
domeniu aflată în vigoare, caietul de sarcini și cu cele declarate si asumate în propunerea sa tehnică si 
finaciara 
9.2 – Promitentul - prestator se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate 
în propunerea tehnică, parte din contract. 
9.3 - Promitentul - prestator se obligă să respecte cerinţele cantitative şi calitative ale alimentaţiei 
sănătoase, prin folosirea unui sortiment cât mai variat de alimente,  in  conformitate  cu  prevederile  
caietului  de  sarcini. 
9.4 - Promitentul - prestator este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu 
termenul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si 
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 
9.5 - Promitentul - prestator se obliga sa realizeze prestarea serviciilor asigurand transportul la achizitor, 
încadrându-se in tariful stabilit. 
9.6 - Promitentul - prestator are obligatia de a detine toate avizele si autorizatiile legale necesare prestarii 
serviciilor, fiind direct raspunzator fata de achizitor si, totodata, fata de organele legale, de toate 
consecintele nerespectarii acestei obligatii. 
9.7 - Promitentul - prestator se obliga sa asigure continuitatea serviciilor, fara disfunctiuni de orice natura. 
9.8 - Promitentul - prestator are obligaţia de a livra mancarea insotita de  Avizul  de expediere ( insotire)  a 
marfii si de Declaratiile de conformitate în care se va specifica termenul de valabilitate a hranei/produsului . 
9.9 - Promitentul - prestator se obliga să asigure conditiile igienico-sanitare prevazute de actele normative in 
vigoare pentru distributia si servirea hranei, inclusiv cele cu privire la prevenirea si combaterea pandemiei de 
COVID-19, iar cazul in care se constata abateri ce pot conduce la consecinte grave pentru sanatatea 
persoanelor beneficiare, achizitorul va avea dreptul sa opreasca distribuirea hranei, iar prestatorul va fi 
obligat sa inlocuieasca alimentele sau hrana in cauza cu altele corespunzatoare, in decurs de 2 ore, fara a 
pretinde plati suplimentare pentru aceasta. 
9.10 - Promitentul - prestator își asumă întreaga răspundere in cazul unor eventuale imbolnaviri datorate 
alimentelor livrate de acesta spre consum. Toate produsele vor respecta prevederile legale in vigoare privind 
siguranta alimentelor. 
9.11 - Promitentul - prestator se obligă să efectueze transportul hranei cu mijloace de transport curatate si 
dezinfectate inaintea oricarui transport de alimente produs finit. 
9.12 - Promitentul - prestator se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
 1) 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 legătură cu produsele achiziţionate, şi 
 2) 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. 
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9.13. Promitentul-prestator se obliga sa raspunda tuturor invitatiilor la incheierea de Contract Subsecvent 
lansate de Promitentul Achizitor in termenii si conditiile precizate in invitatia dedicata Contractului 
Subsecvent in cauza, in scopul de a presta serviciile prevăzute la art. 4.2. in functie de necesitatile concrete 
ale Promitentului Achizitor, in conditiile convenite in prezentul Contract Cadru, respectand totodata 
cerintele minime din Caietul de sarcini şi propunerea tehnică. 
9.14. In cazul in care Promitentul-prestator caruia i s-a transmis o invitatie de incheiere Contract Subsecvent: 

i) nu raspunde in termenul indicat, 
ii) desi raspunde, refuza incheierea contractului subsecvent, 
iii) desi da curs invitatiei, nu depune garantia de buna executie pana la data indicata, vor deveni 

incidente prevederile art. 19.1. 
 
 

10. Obligaţiile Promitentului - achizitor 
10.1 – Promitentul - achizitor se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
10.2 - Promitentul - achizitor se obligă să plătească preţul convenit în contractele subsecvente pentru 
serviciile prestate si facturate. 
10.3 - Promitentul - achizitor are posibilitatea de a alege modalitatea in care va efectua plata facturilor 

Prestatorului, facturi care includ contravaloarea serviciilor prestate de catre acesta, si care va depinde de 

modalitatea pe care o alege Prestatorul pentru i se rambursa aceste sume de catre AMPOCU (Autoritatea de 

Management pentru Programul Operational Capital Uman).  

Modalitatea 1 – Promitentul - achizitor alege sa plateasca direct Achizitorului facturile Prestatorului, care 

includ contravaloarea serviciilor prestate de catre acesta, si apoi sa introduca facturile la plata intr-o Cerere 

de Rambursare, cerere care va fi trimisa spre verificare la OIR Centru si care ulterior va fi platita de catre 

AMPOCU. In cazul in care este aleasa aceasta modalitate de plata, Achizitorul va informa Prestatorul, si va 

plati facturile Prestatorului in termen de 30 de zile lucratoare de la data emiterii facturii. 

Modalitatea 2 – Promitentul - achizitor alege sa introduca facturile Prestatorului intr-o Cerere de Plata. In 

cazul in care este aleasa aceasta modalitate de plata, ale Promitentul - achizitor va informa Promitentul - 

prestator si Promitentul - Achizitorul are obligatia de a introduce factura Achizitorului la prima Cerere de 

Plata pe care o poate inainta la OIR Centru. Promitentul - prestator intelege si accepta faptul ca perioada 

estimata de procesare, de aprobare si de plata a unei Cereri de Plata este de minimum 60 zile lucratoare de 

la data emiterii facturii. 

10.3 - In niciuna dintre cele doua modalitati de plata alese Promitentul - achizitor nu are obligatia de a plati 

Promitentului - prestator penalitati de intarziere a platilor. Promitentul - prestator intelege aceasta 

prevedere si exonereaza Promitentul - achizitor de orice obligatie cu privire la plata vreunor penalitati sau 

daune de acest tip, generate de intarzierile la plata ale Ministerului Fondurilor Europene/AMPOCU indiferent 

de durata intarzierilor de plata ale acestei institutii. 

10.4. – Promitentul - prestatorul poate cere Promitentului - achizitor plata de penalitati de intarziere a 

platilor in valoare de 0,1% pe lună din plata neefectuată, doar dupa indeplinirea numarului de zile acordat de 

catre Promitentul - prestator in Propunerea tehnică ca perioada de graţie la obligaţiile de plată ale 

Promitentului - achizitor pentru situaţii excepţionale în care ale Promitentului - achizitor se afla in 

imposibilitatea temporara de a isi onora obligatiile financiare si care este de ….. zile. 

10.5 - Promitentul - achizitor se obliga sa elibereze garantia de participare si sa emita ordinul de incepere a 

contractului cadru numai dupa ce Promitentul - prestator a facut dovada constituirii garantiei de buna 

executie. 
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10.6 - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului contract-cadru, o nouă procedură 

de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul prezentului contract-cadru, 

cu excepţia cazului în care promitentul-prestator declară că nu mai are capacitatea de a le executa. 

 
 
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
11.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, 0,01 % din pretul 
contractului pentru fiecare zi de întârziere în onorarea respectivelor obligații. 
11.2. În cazul în care Promotentul - achizitorul nu onorează facturile în termen de 5 de zile de la expirarea 
perioadei prevăzută la pct. 10.4, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca majorări de întârziere, o sumă 
echivalentă de 0,1% pe lună din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
11.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate de către una dintre părţi, în mod repetat, dă dreptul părţii lezate de 
a rezilia contractul - cadru, respectiv contractul subsecvent, în urma unei notificări adresate celeilalte părţi 
cu cel puţin 15 zile înainte de data rezilierii, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată. 
11.4. Promitentul - achizitor îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul - cadru, respectiv 
contractul subsecvent, printr-o notificare scrisă adresată promitentului - prestator, fără nici o compensaţie, 
dacă acesta din urmă intra în procedura de faliment.  
 
12. Garantia de buna executie  
12.1. Garantia de buna executie se constituie pentru fiecare contract subsecvent in parte. 
12.2. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent 
incheiat in baza contractului-cadru. 
12.3 Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de 
achiziție publică/contractului subsecvent. 
12.4. Garantia de buna executie se poate constitui:  

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate 
bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. Instrumentul de garantare trebuie să 
prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza 
declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.  

b) prin depunerea la casieria Comunei Albesti a unor sume în numerar, în cazul în care valoarea 
garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei. 

c) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz contractantul are 
obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezorerie, conform art. 40, alin 5-9, 
din H.G. nr. 395/2016. Suma initiala depusa in acest cont de garantie de catre contractant , nu va fi mai mica 
de 0,5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent.  
12.5. - În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a 
reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 
12.6. - În cazul suplimentării valorii contractului pe parcursul executării acestuia, contractantul are obligația 
de a completa garanția în corelație cu noua valoare. 
 
13. Incheierea Contractelor Subsecvente  
13.1. Pentru atribuirea fiecarui Contract Subsecvent, Promitentul - Achizitor transmite o invitatie de semnare 
a unui asemenea contract pe e-mailul mentionat in anexa la prezentul Contract Cadru apartinand 
Promitentul-prestator, care este chemat sa dea curs invitatiei. Respectiva invitatie va cuprinde strict 
informatii si/sau documente referitoare la valoarea maxima asumata a Contractului Subsecvent si termenul 
maxim de raspuns la prezenta invitatie. 
13.2 Promitentul-prestator va fi obligat sa raspunda invitatiei transmisa de Promitentul Achizitor.  
 
14. Condiţii de livrare 
14.1. Furnizarea serviciilor de catering se va face în condiţiile stabilite prin documentaţia de atribuire. 
 
15. Perioada de garanţie acordată produselor 
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15.1. Promitentul - prestator are obligaţia de a garanta că produsele furnizate si serviciile prestate sunt 
optime din punct de vedere calitativ. 
15.2. Promitentul - achizitor are dreptul de a notifica imediat promitentului - prestator, în scris, orice 
plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu aceasta garanţie. 
15.3. La primirea unei astfel de notificări, promitentul - prestator are obligaţia de a remedia situaţia în cel 
mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 2 zile calendaristice. 
15.4. Dacă promitentul - prestator, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte remedieze situaţia în perioada 
convenită, promitentul - achizitor are dreptul de a se aproviziona de la alt furnizor, pe riscul şi pe cheltuiala 
promitentului - prestator şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care promitentul - 
achizitor le poate avea faţă de promitentul - prestator. 
15.5. Promitentul - prestator este obligat la repararea integrală a oricărui prejudiciu cauzat promitentului - 
achizitor de calitatea necorespunzătoare a produselor si a serviciilor prestate. 
 
16. Ajustarea preţului  
16.1.  În conformitate cu art 28 din HG 395/2016, preţul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe 

piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru 
elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza 
cărora s-a fundamentat preţul contractului. 

Modul acceptat de ajustare a prețului este următorul: 
PA=PAC*IPC/100, 
unde: 
PA – pretul ajustat  
PAC – pretul unitar al produsului din acordul cadru fără TVA 
IPC – indicele preturilor de consum pentru marfuri alimentare 
IPC este comunicat de Intitutul National de Statistica pe site-ul acestei institutii 

 
17. Incetarea Contractului Cadru  
17.1 Prezentul Contract Cadru inceteaza de drept prin ajungerea la termen. 
17.2 Contractul Cadru poate inceta si in urmatoarele cazuri : 

- prin acordul de vointa al tuturor partilor; 
- prin reziliere, in conditiile prevazute la art. 19.1.; 

- prin denuntare unilaterala de catre Promitentul-Achizitor. 

17.3 Indiferent din ce motiv inceteaza prezentul Contract Cadru, obligatiile nascute pana la data incetarii 
Contractului Cadru, inclusiv in baza Contractelor Subsecvente incheiate anterior datei incetarii, raman 
valabile si trebuie executate conform prezentului Contract Cadru si a Contractelor Subsecvente. 
17.4 Prezentul Contract Cadru nu va inceta in cazul intervenirii unor modificari in structura partilor 
promitente de genul: schimbare de actionariat, forma juridica sau denumire, schimbari care nu dau nastere 
unei persoane juridice noi. 
 
18. Denuntarea Contractului Cadru 
18.1 Promitentul Achizitor isi rezerva dreptul de a denunta unilateral Contractul Cadru, printr-o notificare 
transmisa Promitentul-prestator cu 15 (cincisprezece) zile inainte de data la care incetarea produce efecte, 
calculate de la data de transmitere a notificarii de denuntare pentru incetarea Contractului Cadru. 
Promitentul-prestator nu are dreptul de a denunta unilateral prezentul Contract Cadru pe toata durata 
acestuia.  
18.2 Incetarea Contractului Cadru are efecte numai pentru viitor, lasand neatinse prestatiile succesive 
care au fost facute anterior incetarii lui. 
18.3 Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului 
Autoritatii Contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a Contractului-cadru, in conformitate cu 
dispozitiile dreptului comun, Autoritatea Contractanta are dreptul de a denunta unilateral Contractul 
Cadru in perioada de valabilitate a acestuia intr-una din urmatoarele situatii: 

a) promitentul-prestator se afla, la momentul atribuirii contractului, intr-una dintre situatiile care 
ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, in temeiul legii nr. 98/2016; 
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b) Contractul Cadru nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o 
incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata 
printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene; 

c) există o prevedere legală imperativă. 
 

19. Raspunderea contractuala 
19.1 In cazul in care Promitentul-prestator, caruia Promitentul Achizitor ii transmite o invitatie de incheiere a 
unui Contract Subsecvent, nu raspunde acestei solicitari sau refuza sa semneze Contractul Subsecvent sau 
refuza sa constituie garantia de buna executie, sau refuza sa mai presteze in cadrul unui Contract Subsecvent 
in vigoare, Promitentul Achizitor – are dreptul sa solicite cumulativ Promitentul-prestator:   

- daune interese corespunzatoare prejudiciului cauzat, care vor trebui platite in termen de 15 
(cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii facturii de la Promitentul Achizitor, 

- rezilierea Contractului Subsecvent pentru neconstituirea garantiei de buna executie si pentru 
refuzul prestarii din cadrul unui Contract Subsecvent in vigoare. 
19.2 (1) Daca una din partile promitente nu isi indeplineste total sau partial obligatiile prevazute de 
prezentul Contract Cadru (considerate de partile promitente ca fiind obligatii esentiale pentru raporturile 
contractuale dintre ele, cum ar fi, dar fara a se limita la obligatia de constituire a garantiei de buna executie, 
refuzul de semnare a unui Contract Subsecvent, etc.), sau si le indeplineste in mod necorespunzator, cealalta 
parte promitenta are dreptul de a solicita rezilierea Contractul Cadru si a Contractului Subsecvent in 
derulare, precum si daune interese care vor acoperi în întregime prejudiciul suferit. 

(2) Rezilierea va interveni de plin drept, cu efect imediat, fara trecerea vreunui termen, fara 
interventia instantei judecatoresti si fara indeplinirea vreunei formalitati prealabile, dupa expirarea unui 
termen de 15 zile de la data primirii notificarii de catre partea in culpa cu privire la reziliere. 
19.3. Prevederile de la prezentul capitol se completează, după caz, cu articolele referitoare la răspunderea 
contractuală din contractele subsecvente. 
 
20. Modificarea Contractului Cadru 
20.1 Contractul Cadru poate fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand 
contractantul cu care Autoritatea Contractanta a incheiat initial Contractul Cadru este inlocuit de un nou 
contractant, intr-una dintre urmatoarele situatii: 

- drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din Contractul Cadru sunt preluate, ca 
urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin 
fuziune sau divizare, de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie 
stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale 
Contractului Cadru si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de 
prevederile legislative care guverneaza achizitia; 

-  la incetarea anticipata a Contractului Cadru, in situatia in care contractantul  principal  cesioneaza 
Autoritatii Contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, iar Autoritatea Contractanta ia 
decizia ca poate continua Contractul Cadru. 
20.2 Contractul Cadru poate fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand 
modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale, in sensul prevederilor legii 98/2016. 

 
21. Amendamente 
21.1. Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului - cadru, de a conveni modificarea clauzelor 
acestuia, 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. 
 
22. Subcontractanţi 
22.1. Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitoarelor contracte 
subsecvente, promitentul - prestator are dreptul de a include în propunerea tehnică posibilitatea de a 
subcontracta o parte din contractul respectiv, cu respectarea obligaţiei de a preciza partea/părţile din 
contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi. 
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22.2. – Promitentul - Prestatorul are obligația, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a 
încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu 
achizitorul. 
20.2. - (1) Promitentul - Prestatorul este pe deplin răspunzător față de Promitentul - achizitor de modul în 
care îndeplinește contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Promitentul - prestator de modul în care își 
îndeplinește partea sa din contract. 
(3) Promitentul - Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își 
îndeplinesc partea lor din contract. 
20.3. - (1) Promitentul - Prestator are dreptul de a înlocui subcontractantul/subcontractanții (cu acordul 
achizitorului). Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de 
subcontractare anterior. Obiectul și valoarea noului contract de subcontractare nu vor conține serviciile 
prestate de către subcontractantul inițial și nici valoarea aferentă acestora. 
(2) Promitentul - Prestator are dreptul de a implica noi subcontractanţi (cu acordul achizitorului), pe durata 
derulării prezentului contract, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare 
substanţială a prezentului contract, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), Promitentul - Prestator va transmite Promitentului - achizitorului 
informaţiile aferente datelor de recunoaștere ale acestora (numele, datele de contact și reprezentanții legali) 
şi va obţine acordul Promitentului - achizitorului privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în 
derularea contractului. 
(4) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc la momentul introducerii 
acestora în prezentul contract, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea 
inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în 
prezentul contract. De asemenea, noii subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria 
răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini întocmit de Promitentul - 
achizitor și a propunerii tehnice întocmită de Promitentul - prestator, aferentă activității supuse 
subcontractării. 
20.4. - În cazul în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una dintre 
părți, Promitentul – prestator are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității 
subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condițiile pct. 20.3, alin. 1 
din prezentul acord cadru.  
 
23. Întârzieri în îndeplinirea Contractului - cadru 
23.1 – Promitentul - Prestator are obligaţia de a îndeplini contractul de servicii în perioadele înscrise în 
propunerea tehnică. 
23.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Promitentul - Prestator nu respectă termenul de prestare a 
serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util Promitentul - achizitor, modificarea datei/perioade 
menţionate în propunerea tehnică, care se face cu acordul parţilor, prin act adiţional. 
23.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice 
întârziere în îndeplinirea acordului cadru dă dreptul Promitentului - achizitor de a solicita penalităţi 
Promitentului – Prestator.  
 
24. Transmiterea drepturilor sau a obligaţiilor 
24.1. În contractul de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acel contract, 
obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 
 
25. Forţa majoră 
25.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competenta. 
25.2. Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract -cadru, pe 
toată perioada în care aceasta acţionează. 
25.3. Îndeplinirea Contractului-cadru va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
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25.4. 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. 
25.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului Contract - cadru, fără ca 
vreuna dintre părţi sa poată pretinde celeilalte daune-interese. 
26. Soluţionarea litigiilor 
26.1. Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 
neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului – 
cadru. 
26.2. Dacă, la expirarea acestor tratative, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă, fiecare 
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 
 
27. Integralitatea Contractului Cadru 
27.1. Prezentul Acord Cadru, inclusiv anexele sale, reprezinta vointa partilor promitente fata de asumarea 
tuturor clauzelor incluse in acesta, continand totalitatea intelegerilor dintre ele cu privire la aspectele la care 
se face referire in acesta, fara a mai exista nicio alta intelegere anterioara in legatura cu prezentul Contract 
Cadru. In cazul in care orice prevedere a prezentului Contract Cadru sau orice punere in aplicare a acestuia 
vor fi invalidate, considerate ilegale sau imposibil de executat in orice fel, validitatea, legalitatea si 
executarea celorlalte prevederi ale Contractului Cadru nu vor fi afectate. 
 
28.  Nerenuntarea 
28.1. Neexercitarea sau intarzierea unei parti de a exercita vreun drept in baza prezentului Contract Cadru 
nu va constitui renuntarea la acel drept. Exercitarea singulara sau partiala a unui asemenea drept nu va 
afecta exercitarea ulterioara a dreptului respectiv sau a oricarui alt drept. 
 
29.  Operabilitatea 
29.1 Prezentul Contract Cadru va fi opozabil si valabil fata de partile lui semnatare, fata de succesorii, 
prestatorii si reprezentantii lor legali. 
29.2 Orice modificare a prezentului Contract Cadru se poate efectua prin acte aditionale, cu acordul scris al 
tuturor partilor contractante. 
29.3 Documentatia de atribuire, ofertele tehnice si financiare sunt anexe la prezentul Contract Cadru si fac 
parte integranta din contract. 
 
30. Confidentialitatea 
30.1 Autoritatea  Contractanta  impune  operatorilor  economici  cerinte  speciale  in  vederea  protejarii 
pastrarii caracterului confidential al informatiilor pe care aceasta le pune la dispozitie pe durata intregii 
proceduri de atribuire, inclusiv informatiile puse la dispozitie pe parcusul derularii Contractului Cadru. Clauza 
de confidentialitate se intinde si in privinta subcontractantilor si a tertilor. Nerespectarea clauzei conduce, 
fara obligatia punerii in intarziere si a altor formalitati, la plata de daune interese corespunzatoare cu 
prejudicial cauzat. 
30.2 O parte contractanta va fi exonerata de raspundere pentru dezvaluirea de informatii confidentiale 
referitoare la contract daca: 

a) informatia confidentiala era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de 
la cealalta parte contractanta; sau 

b) informatia confidentiala a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti 
contractante pentru asemenea dezvaluire; sau 

c) partea contractanta a fost obligată, conform normelor legale, in vigoare, sa dezvaluie informatia 
confidentiala. 

d) informaţia a devenit publică fără culpa promitentului-prestator 
 
31. Raspunderea solidara 
31.1 In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, acestia 
raspund in mod solidar pentru executarea Contractului Cadru. 
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31.2 In cazul in care un operator economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea 
tehnico-profesionala invocand sustinerea unui/unor tert/terti, raspunderea solidara a tertului/ tertilor 
sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/ acestia a obligatiilor de 
sustinere asumate prin angajament. 
31.3 In cazul in care un operator economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia 
economica si financiara invocand sustinerea unui/unor tert/terti, autoritatea contractanta solicita ca 
operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori sa raspunda in mod solidar pentru executarea 
Contractului Cadru. 
31.4 Autoritatea  Contractanta  isi  rezerva  dreptul  de  a  urmari  orice  pretentie  la  daune  pe  care 
contractantul ar putea sa o aiba impotriva tertului/tertilor sustinator/ sustinatori pentru nerespectarea 
obligatiilor asumate prin angajamentul ferm. 
 
32. Limba care guvernează Contractul- cadru 
32.1. Limba care guvernează Contractul - cadru este limba română. 
 
    
33. Comunicări 
33.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract - cadru, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
33.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării, însoţită de un rezumat al comunicării recepţionate. 
   
34. Legea aplicabilă Contractului - cadru 
34.1. Contract - cadru va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Părţile au înţeles sa încheie astăzi, .................., prezentul Contract - cadru în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 
 
   
 
 
 PROMITENT - ACHIZITOR                   PROMITENT-FURNIZOR 
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Formular 17 
 

CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII 
nr._____________data___________ 

 
1. PĂRŢILE CONTRACTULUI SUBSECVENT 
În temeiul Contractului Cadru nr.................din data de ................, a intervenit prezentul contract subsecvent, 
încheiat 
 
Între: 
 
COMUNA ALBESTI, cu sediul în Albești, str. ................, nr..........., jud./sector ................., telefon 
........................, având CUI/CIF ................................., cu  contul nr. .................................................... deschis la  
, TREZORERIA ....................................., reprezentată prin domnul/doamna ................................., având  
funcţia de ............................. , numită în continuare ACHIZITOR, pe de o parte, şi   
 
SC ...........................denumirea operatorului economic, 
adresa..........................telefon/fax.................................... număr de înmatriculare .............................. cod 
fiscal ........................................ cont (trezorerie, bancă)...................................................reprezentată prin 
................................................................., funcţia .......................................în calitate de prestator, 
pe de altă parte.. 
Clauze obligatorii 
 
2. DEFINIŢII  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
    a. contract-cadru - prezentul contract-cadru şi toate anexele sale; 
    b. contract subsecvent - contract de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între părţile şi în condiţiile 
prezentului acord - cadru; 
    c. promitent - achizitor şi promitent - prestatorul - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul acord - cadru; 
    d. preţul - preţul plătibil de către promitentul - achizitor promitentului - prestator ce va fi parte în 
contractul subsecvent, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate; 
    e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul 
acord - cadru, pe care promitentul - prestator se obliga, prin acordul - cadru, sa le presteze promitentului - 
achizitor; 
    f. servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum 
ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenta tehnica în perioada de garanţie şi 
orice alte asemenea obligaţii care revin promitentului - furnizor prin acordul - cadru; 
    g. 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 rezulta un produs nou, 
recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de 
componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului; 
    h. destinaţie finala - locul unde promitentul - furnizor are obligaţia de a furniza produsele; 
    i. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii acordului - cadru şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea acordului - cadru; 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 dintre părţi; 
...j. proiect – reprezinta proiectul cu titlul „Comunitati Marginalizate Sustinute –scaderea numarului de 
persoane in risc de saracie in comuna Albesti/judetul Mures - CMS-Albesti”, proiect in cadrul caruia 
Prestatorul furnizeaza serviciile Achizitorului. Pentru a implementa acest proiect Achizitorul a semnat cu 
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE (in calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional 
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Capital Uman), minister reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru, contractul de finantare cu numarul 
POCU/827/5/2/140023.  
...k. MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE – este institutia finantatoare cu care Achizitorul a semnat 
contractul de finantare pentru proiectul „Comunitati Marginalizate Sustinute –scaderea numarului de 
persoane in risc de saracie in comuna Albesti/judetul Mures - CMS-Albesti”. AMPOCU – Autoritatea de 
Management a Programului Operational Capital Uman (sau AMPOCU) este autoritatea care actioneaza in 
numele MINISTERULUI FONDURILOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operaţional Capital Uman, si care reprezinta  
...l. OIR Centru - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane Regiunea Centru este organismul prin care MINISTERUL FONDURILOR 
EUROPENE/AMPOCU este reprezentat in acest proiect. 
...m. Cererea de Rambursare – cerere depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat (Achizitorul in 
cazul de fata) prin care se solicită autorităţii de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile 
efectuate conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare sau prin care se justifică utilizarea 
prefinanţării. 
...n. Cererea de Plata – cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat (Achizitorul in cazul 
de fata) prin care se solicită autorităţii de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor 
eligibile, rambursabile, conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare, în baza facturilor, facturilor de 
avans, statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor, 
premiilor şi onorariilor. 
    o. 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. 
 
4. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI 
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în anexa la contract în perioada/perioadele şi în 
cantităţile convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 
servicii de catering. 
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 
prestatorului de către achizitor, este de ........... lei, din care T.V.A. ................ lei. 
4.4. - Serviciile vor fi prestate, de către prestator, eşalonat, pe bază de Notă de comandă emisă de 
autoritatea contractantă. Prestarea se va efectua de către ofertant cu mijloace proprii, în cel mult …………….. 
zile de la lansarea comenzii. 
 
5. DURATA CONTRACTULUI 
5.1 – Durata prezentului contract este de ................... luni.  
 
6. EXECUTAREA CONTRACTULUI 
6.1 – Executarea contractului începe de la data semnarii de catre ambele părți. 
 
7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
7.1 - Documentele contractului sunt: 
1. propunerea tehnică  
2. propunerea financiară 
3. angajamentul ferm privind susţinerea de către un terţ, după caz 
4. certificatele de garanţie, după caz 
5. certificatele de calitate, după caz 
6. caietul de sarcini 
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7. anexe şi acte adiţionale 
8. contractul cadru nr. ........../................. 
(se enumeră şi alte documentele pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului) 
 
8. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI 
8.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele conform normelor in 
vigoare. 
8.2. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul 
contract si in conformitate cu Propunerea tehinca.. 
8.3. - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 

• reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea 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 

• daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel 
de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
 

9. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI 
9.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
9.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate si 
facturate. 
9.3 - Achizitorul are posibilitatea de a alege modalitatea in care va efectua plata facturilor Prestatorului, 

facturi care includ contravaloarea serviciilor prestate de catre acesta, si care va depinde de modalitatea pe 

care o alege Prestatorul pentru i se rambursa aceste sume de catre AMPOCU (Autoritatea de Management 

pentru Programul Operational Capital Uman).  

Modalitatea 1 – Achizitorul alege sa plateasca direct Achizitorului facturile Prestatorului, care includ 

contravaloarea serviciilor prestate de catre acesta, si apoi sa introduca facturile la plata intr-o Cerere de 

Rambursare, cerere care va fi trimisa spre verificare la OIR Centru si care ulterior va fi platita de catre 

AMPOCU. In cazul in care este aleasa aceasta modalitate de plata, Achizitorul va informa Prestatorul in scris 

despre aceasta decizie in maxim 2 zile lucratoare de la data emiterii facturii de catre Prestator, si va plati 

facturile Prestatorului in termen de 30 de zile lucratoare de la data emiterii facturii. 

Modalitatea 2 – Achizitorul alege sa introduca facturile Prestatorului intr-o Cerere de Plata. In cazul in care 

este aleasa aceasta modalitate de plata, Achizitorul va informa Prestatorul in scris despre aceasta decizie in 

maxim 2 zile lucratoare de la data emiterii facturii de catre Prestator, si Achizitorul are obligatia de a 

introduce factura Achzitorului la prima Cerere de Plata pe care o poate inainta la OIR Centru. Prestatorul 

intelege si accepta faptul ca perioada estimata de procesare, de aprobare si de plata a unei Cereri de Plata 

este de minimum 60 zile lucratoare de la data emiterii facturii. 

9.4 - In niciuna dintre cele doua modalitati de plata alese Achizitorul nu are obligatia de a plati Prestatorului 

penalitati de intarziere a platilor. Prestatorul intelege aceasta prevedere si exonereaza Achizitorul de orice 

obligatie cu privire la plata vreunor penalitati sau daune de acest tip, generate de intarzierile la plata ale 

Ministerului Fondurilor Europene/AMPOCU indiferent de durata intarzierilor de plata ale acestei institutii. 

9.5. – Prestatorul poate cere Achizititorului plata de penalitati de intarziere a platilor in valoare de 0,1% pe 

lună din plata neefectuată, doar dupa indeplinirea numarului de zile acordat de catre Prestator in 

Propunerea tehnică ca perioada de graţie la obligaţiile de plată ale Achizitorului pentru situaţii excepţionale 

în care Achizitorul se afla in imposibilitatea temporara de a isi onora obligatiile financiare si care este de ….. 

zile. 
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9.6 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia de participare si sa emita ordinul de incepere a contractului 

numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. 

 
10. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR  
10.1 - În cazul în care Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci Achizitorul are 
dreptul de a deduce din preţul contractului, o penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 5 de zile de la expirarea perioadei 
prevăzută la pct. 9.4, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca majorări de întârziere, o sumă echivalentă de 
0,1% pe lună din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi 
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-
interese. 
10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, 
fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment. 
 
Clauze specifice 
 
11. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI  
11.1 - Cuantumul garanției de bună execuție este de 5% din valoarea contractului fără TVA. 
Garanția de bună execuție se constituie de către Furnizor în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea 
contractului contractului subsecvent. 
Modalități de constituire : 
- instrument de garantare 
- virament bancar  
- numerar (pentru valori mai mici de 5000 lei)  
- prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale (suma inițială nu mai mică de 0,5 
% din prețul contractului). 
În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Furnizorul are obligația de a reîntregi 
garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 
În cazul suplimentării valorii contractului pe parcursul executării acestuia, Furnizorul are obligația de a 
completa garanția în corelație cu noua valoare. 
11.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, respectiv de a reține 
total sau parțial garanția de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu își îndeplinește, nu 
își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. 
Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest 
lucru furnizorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.  
11.3 – Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data întocmirii 
procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului subsecvent şi/sau de la plata 
facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 
11.4 - Garanția produselor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului. 
 
12. ALTE RESPOSABILITĂŢI ALE PRESTATORULUI 
12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute 
de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din contract.   
12.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de 
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
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13. ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE ACHIZITORULUI 
13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta 
le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului. 
 
14. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI  
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor. 
14.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 
obligaţia de a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 
 
15. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE 
15.1 - (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 
încheierea contractului. 
(2) În cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate 
achizitorului părţile vor stabili de comun acord: 
 a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi 
 b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul  contractului. 
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 parţi, 
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care: orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau alte 
circumstanţe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către 
prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei 
faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act 
adiţional.  
15.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are 
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 
asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act adiţional. 
15.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  
 
16. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 
16.1 - În conformitate cu art 28 din HG 395/2016, preţul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe 
piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru 
elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora 
s-a fundamentat preţul contractului. 
Modul acceptat de ajustare a prețului este următorul: 

PA=PAC*IPC/100, 
unde: 
PA – pretul ajustat  
PAC – pretul unitar al produsului din contractul cadru fără TVA 
IPC – indicele preturilor de consum pentru marfuri alimentare 
IPC este comunicat de Intitutul National de Statistica pe site-ul acestei institutii 

Pentru contractul subsecvent încheiat, prețurile unitare din contractul cadru nu se ajustează pe o perioadă 
de 90 zile, perioada de valabilitate a ofertei.  
Ajustarea preţului trebuie să fie însoţită obligatoriu de o justificare care să evidenţieze influenţa corectă pe 
care o exercită situaţia care determină eventuala ajustare, noul preț, fiind stabilit de comun acord al al 
ambelor părți. 
La solicitarea achizitorului, furnizorul va prezenta documente care să demonstreze cauzele care au 
determinat modificarea prețului și care stau la baza ajustării prețului contractului. Modificarea prețului și 
cauzele modificării vor fi confirmate de societatea producătoare. Face excepție situația în care majorarea de 
preț și cauzele care au determinat-o sunt anunțate prin mijloace de informare publică de către producător. 
16.2 În condițiile în care cuantumul alocației aprobate prin H.G. nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor 
minime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute la art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind 
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protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 16,60 lei 
inclusiv TVA, este revizuit. 
Formula de ajustare va consta în ajustarea prețului contractului cu procentul de ajustare a cuantumului 
alocației aprobate prin H.G. nr. 904/2014. 
 
17. AMENDAMENTE  
17.1 - Parţile 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. 
 
18. SUBCONTRACTANŢI 
18.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de a încheia contracte 
cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
18.2 - (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. 
18.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator 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. 
18.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. 
 
19. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  
19.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești 
în următoarele cazuri: 
- una din părți este declarată în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșată procedura de lichidare 
(faliment) în timpul executării contractului; 
- prestatorul primește două notificări consecutive prin care i se aduce la cunoștință faptul că nu și-a executat 
sau își execută în mod defectuos oricare din obligațiile care îi revin. 
19.2. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul în cel mult 30 zile de la apariția unor 
circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea 
clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. 
19.3. Achizitorul poate rezilia contractul unilateral, în următoarele cazuri: 
- prestatorul abandonează contractul sau demonstrează clar în altă manieră intenția de a nu continua 
îndeplinirea obligațiilor pe care le are potrivit prezentului contract; 
- prestatorul subcontractează sau cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul contract, 
fără acordul celeilalte părți. 
 
20. CESIUNEA  
20.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără 
să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 
asumate prin contract.  
 
21. FORŢA MAJORĂ 
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3 - 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. 
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21.4 - 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. 
21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna 
din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
22. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
22.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea 
contractului. 
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc 
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, de 
către instanțele competente. 
 
23. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
24. COMUNICĂRI 
24.1 - (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. 
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
25. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Parţile au înteles să încheie azi _______________  prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 
 
Achizitor                                                                                                 Prestator  
(semnătură autorizată)       (semnătură autorizată) LS 
                                LS 

 
 

 


