




















 
 

 

           (denumirea/numele) 
 FORMULARUL 6 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
(art. 164 din Legea 98/2016) 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al __________________________________________,  
                                                             (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că în 
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre 
infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;  
   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, 
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;  
   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea 
terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările 
ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a 
fost condamnat;  
   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat;  
   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene 
din 27 noiembrie 1995.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 
societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum 
este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de 
care dispunem. 
  
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________. 
                                                                                       (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
    
 Data completării ...................... 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

Anexa 1 din 
Legea nr. 346/2004 

DECLARAŢIE 
privind încadrarea întreprinderii în categoria 

întreprinderilor mici şi mijlocii 
 
I. Date de identificare a întreprinderii  
     
   Denumirea întreprinderii 
   ...................................................................................................................................................... 
   Adresa sediului social 
   ..................................................................................................................................................... 
   Cod unic de înregistrare 
   .................................................................................................................................................... 
   Numele şi funcţia 
   .................................................................................................................................................... 

(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 
  
   
 II. Tipul întreprinderii   
  

   Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 
   [   ] Intreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar 
din situaţia economico-financiară a intreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, 
fără anexa nr. 2. 
   [   ] Intreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor 
calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor atasa la 
declaraţie. 
   [   ] Intreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fiselor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie. 

  
    
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)    
   

Exerciţiul financiar de referinţă2 
Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă 

(mii lei/mii Euro) 
Active totale 

(mii lei/mii Euro) 
   
   
   

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au  înregistrat modificări care 
determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-intreprindere, intreprindere mică, mijlocie 
sau mare).                         
 [   ] Nu 
 [   ] Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior. 
 
Semnatura ..................................................................................... 
                (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte intreprinderea) 
 
   Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. 
 
   Data întocmirii .................................... 
    
   Semnatura .......................................... 

    ___________  
   1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 681 din 29/07/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
   2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele 
realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În 



 
 

 

cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi 
activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Anexa nr. 2 din 
Legea nr. 346/2004 

 
CALCULUL 

pentru întreprinderile partenere sau legate 
 
    Sectiunile care trebuie incluse, dupa caz:  
   - sectiunea A, daca întreprinderea solicitanta are cel putin o întreprindere partenera (precum si orice fise aditionale);  
   - sectiunea B daca întreprinderea solicitanta este legata cu cel putin o întreprindere (precum si orice fise aditionale).  
 
    Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate  
     

 
Perioada de referinta 

 
 Numărul mediu 

anual de salariaţi 
Cifra medie de afaceri 

anuală netă 
(mii lei/mii Euro) 

Total active 
(mii lei/mii 

Euro) 
 
1. Datele1) intreprinderii solicitante   
sau din situatiile financiare anuale     
consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 
din sectiunea B2)     
   

   

 
2. Datele cumulate1) in mod proportional ale 
tuturor intreprinderilor partenere,daca este cazul 
(se vor introduce datele din sectiunea A)     
                      

   

 
3. Datele cumulate ale tuturor        intreprinderilor 
legate1) (daca exista), daca nu au fost deja incluse 
prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor 
introduce datele din tabelul B2 din sectiunea B)   
                          

   

 
TOTAL 
 

   

 
   Datele incluse în sectiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria 
întreprinderii" din anexa nr. 1.  
    ___________  
   1) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele 
realizate în ultimul exercitiu financiar raportate în situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. În 
cazul întreprinderilor nou înfiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si 
activele totale se determina si se declara pe propria raspundere.  
   2) Datele întreprinderii, inclusiv numarul mediu anual de salariati, sunt determinate pe baza situatiilor financiare 
anuale si a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situatiilor financiare anuale consolidate ale 
întreprinderii ori a situatiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusa. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  FORMULARUL  7 
 
 



 
 

 

 
 (denumirea/numele)  
 
 
 
 

DECLARAŢIE  
PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 165  DIN LEGEA NR. 98/2016) 

 
 
Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului economic 
persoana juridică], în calitate de ofertant la achizitia directa de 
................................................................................................ privind ................................... cod CPV 
..................................., la data de ............................., organizată de MUNICIPIUL ONESTI, declar pe 
proprie răspundere că: 

 
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 

consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165, alin. (1) si art. 166, alin. (2) 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, 
………………………. 

(semnătura autorizată ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARUL 8 
 
OPERATOR ECONOMIC  
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 



 
 

 

 

DECLARATIE 

PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016 
 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului 
economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la ................. (se 
menţionează achizitia publica) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... 
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de 
............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii şi sub sancţiunile 
aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 167 din Legea 98/2016  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 
doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FORMULARUL 9 
 
 
 
 
 OPERATOR ECONOMIC  
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 



 
 

 

 

DECLARAŢIE 
privind evitarea conflictului de interese 

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

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant 
asociat/subcontractant), la…………………………, în temeiul art. 59 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

   a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al 
doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a UAT-Municipiul Onesti; 
   c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes personal, 
financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi 
imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;  
   d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care 
sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii 
de decizie în cadrul UAT-Municipiul Onesti 
   e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele persoane 
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul UAT-Municipiul Onesti  
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării achizitiei publice pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie 
publică. 

3. De asemenea, 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. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze 
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai UAT-Municipiul Onesti cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură 
cu activitatea noastră. 
   
  Data completării ...................... 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

                                                                                                                      ANEXA LA FORMULARUL 9 

Anexă a declaraţiei privind evitarea conflictului de interese 
 
 

TABEL 
CU PERSOANELE CU FUNCŢIE DE DECIZIE IN CADRUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE, ÎN CEEA 

CE PRIVEŞTE ORGANIZAREA, DERULAREA ŞI FINALIZAREA ACHIZITIEI DIRECTE 

 
 

Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 

Nr. 
crt. 

Numele si Prenumele Functia 

1. Nicolae Gnatiuc Primar 
2. Abageru Laura Viceprimar 
3 Daniel Spânu Secretar 
4. Buzdugan Liviu Arhitect sef 
5. Livia Bordei Sef Serviciu Integrare Europeana, Investitii si Dezvoltare Locala 

si Membru de comisie 
6. Oprea Manuela Gabriela Director Executiv D.T.D.P.P. 
7. Laura Teodora Romedea Director Executiv D.A.P. 
8. Luca Alice Cristina Şef Serviciu Juridic 
9. Doina Ghiba Şef Serviciu Buget Contabilitate si Membru de comisie 

10. Agapi Mircea Consilier Local 
11. Antohe-Marica Loredana Consilier Local 
12. Călin-Ghioc Crenguţa Consilier Local 
13. Cristea Alexandru Consilier Local 
14. Dumitru Mihai Consilier Local 
15. Ene Gheorghe Consilier Local 
16. Florian Constantin Consilier Local 
17. Geaboc-Bădic Rodica-Mihaela Consilier Local 
18. Herghelegiu Alina Consilier Local 
19. Lazăr Constantin Consilier Local 
20. Lemnaru Emil Consilier Local 
21. Moraru 

Marian- Dorin 
Consilier Local 

22. Ostache Florin Consilier Local 
23. Panfil Gelu-Ionuţ Consilier Local 
24. Paşcu-Apăvăloaie Elena Consilier Local 
25. Roşca Sorin Consilier Local 
26. Craciun Elena Consilier Local 
27. Sergentu Adrian Consilier Local 
28. Vasiloiu 

Bogdan-Cosmin 
Consilier Local 

29. Zarzu  
Octavian-Ciprian 

Consilier Local 

30. Pintilie Nicolae Consilier 
31. Prohozescu Bogdan Consilier 
32. Hulubei Cristian Consilier 
33. Benahmed Hajnalka Consilier 
34. Mancas Alice Consilier 



 
 

 

 

 
 
 

 
FORMULARUL 15 

 
 
 
OPERATORUL ECONOMIC 

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

.....................................................................................  
     (adresă) 

.....................................................................................  
  (datele de identificare ale societăţii) 
 
 

 
D E C L A R A Ţ I E  

privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite 
de subcontractanţi  

 
 
Cu privire la obiectivul: 
 

ACHIZITIE VESELA PENTRU CĂMIN PERSOANE VÂRSTNICE DIN MUNICIPIUL ONESTI, 
JUDETUL BACAU. 
Cod de clasificare CPV:39221000-7 - Echipament de bucatarie (Rev.2) 

 
 

 Subsemnatul......................................................................, reprezentant împuternicit 
al.......................................................................................................................................,  
       (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul 
anexat sunt reale. 
 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 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  MUNICIPIULUI ONEŞTI, B-dul Oituz nr. 17, judeţ Bacău cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 
  
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 



 
 

 

           Anexă la 
FORMULARUL 15 

 
T A B E L  

privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite 
de subcontractanţi  

 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
subcontractant 

Partea/părţile din 
contract ce urmează a fi 

subcontractante 

Valoarea 
subcontractată 

si procent 

Acord subcontractor cu specimen de semnatură (semnatura si 
stampila) 

1.     
2.     
3.     

                
 
 Anexam Acordul/Acordurile de subcontractare încheiate cu fiecare subcontractant declarat (daca este cazul. 
 În situația în care oferta noastră va fi declarată câștigătoare, la semnarea contractului de lucrări, vom prezenta Contractul/Contractele de subantrepriză încheiate cu 
subcontractantul/subcontractanții declarat/declarați, în aceleaşi condiţii în care voi semna contractul cu achizitorul. 
 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul_______________________, în calitate de ____________________________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

FORMULARUL 16 
       OPERATOR ECONOMIC 
.........................................................  
 (denumirea/numele/adresă/datele de identificare ale societăţii/) 
 

F O R M U L A R    D E    O F E R T Ă  
Către:   Municipiul Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, Jud. Bacău 

 
1. Examinand documentatia de atribuire, operatorul economic .....................................................  ............  
...............  ................................,  
                                (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 
reprezentat legal prin ..........................................................................................., în calitate de 
..........................................................., ne oferim ca, in conformitate  cu prevederile si cerintele cuprinse in 
documentatia mai sus mentionata, sa furnizăm produsele mentionate in procedura de atribuire:                                                                                                                                        
 

ACHIZITIE VESELA PENTRU CĂMIN PERSOANE VÂRSTNICE DIN MUNICIPIUL ONESTI, 
JUDETUL BACAU. 

Cod de clasificare CPV:39221000-7 - Echipament de bucatarie (Rev.2) 
 
 
 
pentru suma de _________________________ (moneda ofertei) 
                                     (suma in litere si in cifre) 
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 furnizam produsele in timpul de 
livrare de _________________________.  
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de______________________zile, respectiv 
pana la data de ________________________                                                
          (durata in litere si cifre)                      (ziua/luna/anul) 
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant 
intre noi. 
5. Precizam ca: 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in 
mod clar "alternativa"; 
    |x|   nu depunem oferta alternativa.     
_ (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
6. În cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, constituim în termen legal garantia de buna 
executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire, respectiv: 
    |_|    printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de 
asigurări, care devine anexă la contract. 
     |_|   reţineri succesive din facturile emise, în cuantum de |_| 10 % sau |_| 5% pentru fiecare factură în parte.  
     |_|    prin depunere la casierie a sumei in numerar. 
_ (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti 
primi. 
Data completării:_____/_____/_____. 
Subsemnatul_____________, în calitate de ______________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________________.                                         
  (denumirea/numele operatorului economic)  
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE, MUN. ONEȘTI 

ANEXA   LA FORMULARUL 16 

      
 LISTA DOTĂRI - ACHIZIȚIE VESELĂ     
      
Nr. 
Crt. 

Denumirea U.M.  Cantitate Pretul 
unitar - 
lei/UM - 

Valoarea (exclusiv TVA)              
- LEI - 

1 Oala inox 4,5 l buc 1   
2 Oala inox 8,4 l buc 1   
3 Oala inox 9,8 l buc 1   
4 Oala inox 17 l buc 1   
5 Oala inox 26 l buc 1   
6 Oala inox 35 l buc 1   
7 Oala inox 52 l buc 1   
8 Cratita inox 1,5 l cu capac inox 16 cm set 2   
9 Cratita inox 3 l cu capac inox 20 cm set 2   
10 Cratita inox 5 l cu capac inox 24 cm set 2   
11 Cratita inox 7,5 l cu capac inox 28 cm set 2   
12 Cratita inox 12 l cu capac inox 32 cm set 2   
13 Cratita inox 17 l cu capac inox 36 cm set 2   
14 Cratita inox 29 l cu capac inox 40 cm set 2   
15 Cratita inox  40 l cu capac inox 50 cm set 2   
16 Tigaie de prajit buc 1   
17 Suport tacamuri buc 3   
18 Suport pentru cosuri paine buc 1   
19 Pahare buc 120   
20 Cani buc 120   
21 Solnite buc 8   
22 Oliviere buc 15   
23 Mustariera buc 15   

24 Compotiera buc 60   

25 Doze pentru mujdei buc 15   

26 Fructiere buc 45   
27 Platouri diferite buc 15   

28 Cesti cafea cu farfurioara buc 60   

29 Farfurii/boluri preparate lichide calde buc 60   

30 Ceainice buc 60   
31 Supiere buc 60   
32 Castroane buc 60   
33 Farfurii desert buc 60   
34 Farfurii intinse buc 60   
35 Farfurii adanci buc 60   
36 Farfurii gem buc 60   
37 Osiere buc 15   



 
 

 

38 Salatiere buc 60   
39 Sosiere buc 15   
40 Suport scobitori buc 15   

41 Lingurite ceai buc 60   

42 Lingurite inghetata buc 60   

43 Linguri, furculite, cutite set 60   

44 Lingurite si cutite pentru fructe set 60   

45 Paleta pentru tort buc 15   

46 Oala inox 80l buc 1   
 TOTAL produse  1342   
 Valoare totală, fără TVA  LEI    
      
  

 
 
 
 
OPERATORUL ECONOMIC 

    
 

 

 SEMNATURA SI STAMPILA     
      
      
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

FORMULARUL 2 
 
 
 OFERTANT                       
.........................................                     nr. ........... / ...................... 
      (denumirea/numele) 
...............................................................  
     (adresă) 
...............................................................  
  (datele de identificare ale societăţii) 
 
 

DECLARATIE 
privind 

denumirea şi datele de identificare ale ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului/ terţului 
susţinător 

 
 

 
 Subsemnatul ........................................................................................., reprezentant împuternicit al 
.................................................................. 
..........................................................................................................................,  
                                (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în 
acte publice, denumirea şi datele de identificare ale participanţilor in cadrul ofertei depusa de sus numita la  
procedura de atribuire a contractului de lucrări: 

ACHIZITIE VESELA PENTRU CĂMIN PERSOANE VÂRSTNICE DIN MUNICIPIUL 
ONESTI, JUDETUL BACAU. 

Cod de clasificare CPV:39221000-7 - Echipament de bucatarie (Rev.2) 
 
 
 

DENUMIRE OPERATOR ADRESĂ, TELEFON, FAX, 
EMAIL 

NR. 
ÎNREGISTRARE IN 

REGISTRUL 
COMERTULUI,  
COD UNIC DE 

INREGISTRARE 
FISCALA 

CALITATEA DE 
PARTICIPANT LA 

PROCEDURĂ 

    
 

 
 
 

Nota: Se vor mentiona toti operatorii economici si calitatea lor de participanti la procedura (ofertant/ ofertant 
asociat/ tert sustinator/ subcontractant). In cazul asocierii se va preciza cine este liderul asocierii. Se vor 
preciza pentru fiecare (ofertant/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant) datele de identificare. 

 
 

 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 
                                                          (denumirea/numele ofertantului) 
 
ASOCIAT 1______________    ASOCIAT 2______________ 



 
 

 

(denumirea/numele/adresă,datele de identificare ale asociaţilor) 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
       

Privind participarea la achizitia directa: 
ACHIZITIE VESELA PENTRU CĂMIN PERSOANE VÂRSTNICE DIN 

MUNICIPIUL ONESTI, JUDETUL BACAU. 
Cod de clasificare CPV:39221000-7 - Echipament de bucatarie (Rev.2) 
Prezentul acord de asociere, numit în continuare Acord, a fost redactat şi semnat în data de 

……………….…..,anul……………….., localitatea ………..…., judeţul ……………..,  
Art.1 – Părţile acordului: 
 
Încheiat între: 
1. Numele complet al firmei/companiei……………………………………………………………. cu sediul în 
………………………………... (se va completa adresa), telefon …………..…. , fax…..….., cod poştal…….…, 
înmatriculat la Registrul Comerţului cu nr ………………….., Cod unic de înregistrare …………….…….., 
Cont bancar ……………………………………………………., deschis la…………………………………, 
reprezentat de ……………………….………….. având funcţia de………………………...….  
Şi 
 
2. Numele complet al firmei/companiei……………………………………………………………. cu 
sediul………………………………...(se va completa adresa),  , telefon …………..…. , fax…..….., cod 
poştal…….…, înmatriculat la Registrul Comerţului cu nr ………………….., Cod unic de înregistrare 
…………….…….., Cont bancar ……………………………………………………., deschis 
la…………………………………, reprezentat de ……………………….………….. având funcţia 
de………………………...…. 
  (se va completa şi pentru al treilea partener, dacă va fi cazul) 
                  (firmele/companiile asociate sunt denumite „Părţi", respectiv „Parte") 
 
Ţinând cont de obligaţiile asumate prin prezentul Acord, Părţile convin următoarele: 
 
Art.2 - Obiectul Acordului: 
2.1 Obiectivul Acordului este de a reglementa principiile pe baza cărora se vor stabili relaţiile de colaborare 
între Părţi, cu scopul de a pregăti documentaţia Ofertei şi a participa la procedura având ca obiect: 

ACHIZITIE VESELA PENTRU CĂMIN PERSOANE VÂRSTNICE DIN MUNICIPIUL 
ONESTI, JUDETUL BACAU. 

Cod de clasificare CPV:39221000-7 - Echipament de bucatarie (Rev.2) 
finanţată din buget local. 
2.2 Prevederile acestui Acord se referă exclusiv la activităţile pe care Părţile şi le-au asumat în comun pentru : 
a)participarea la procedura de achiziție publică organizată de MUNICIPIUL ONEȘTI pentru atribuirea 
contractului de execuție a lucrărilor aferent obiectivului menționat, 
b) îndeplinirea în común a obligaţiilor contractuale stabilite prin contractul de execuție lucrări încheiat cu 
Municipiul Oneşti, în condiţiile legii. 
 
Art.3 - Obligaţiile Partilor: 
A. Părţile îşi vor desemna prin Acord următoarele: 
1) Se împuternicește S.C. ……………………………., reprezentată prin ……………………………… (numele și 
prenumele persoanei) având calitatea de Lider all asocierii pentru întocmirea ofertei comune, semnarea și 
depunerea acesteia în numele și pentru asocieraea constituită prin prezentul acord. Liderul asocierii  preia 
responsabilitatea şi primeste instrucţiuni de la beneficiar în folosul partilor. 
2) Persoana care în baza unei împuterniciri legalizate la notariat va avea dreptul să semneze Contractul 
şi documentele aferente, pe parcursul derulării acestuia este ……………………………………… 
………………………… (nume/ prenume/ A.I./ Seria/ nr./ Eliberat la…/ de…/CNP/). 
3) Repartizarea obligaţiilor parteneriale (activităţile care vor fi întreprinse de fiecare partener în cursul 
derulării contractului), conform tabelului anexat. 
4) Modalitatea de impărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate, conform procentelor de participare a 
fiecărei părţi, conform tabelului anexat. 
 



 
 

 

Firma/compania 
Calitatea în 

cadrul 
asocierii   

Repartizare 
activităţi (se vor 

mentiona devizele) 

Ponderea 
% 

Repartizarea 
rezultatelor la 

încetarea 
contractului 

% 

Repartizarea 
rezultatelor în caz 

de încetare/ 
lichidare % 

 
 
 

 
 

    

      

      

B. Părţile îşi vor asuma suportarea cheltuielilor necesare realizării obligaţiilor contractuale stabilite prin 
contractul semnat cu Autoritatea Contractantă. 
Art.4 – Plăţi: 
Liderul asocierii  îşi va deschide un cont separat pentru încasarea contravalorii contractului. 
Toate plăţile pentru activităţile efectuate pe parcursul derulării contractului vor fi făcute pe bază de facturi emise 
de către liderul asocierii, conform clauze contractuale.. 
 
Art.5 – Durata de valabilitate a Acordului 
Fiecare parte are obligaţia de a-şi păstra calitatea de Parte în Acord pe întreaga perioadă de derulare a 
contractului, încheiat cu Municipiul Oneşti, la care se adaugă durata garanţiei de bună execuţie de la data 
încheierii procesului verbal la terminarea lucrărilor terminării  fără a pretinde costuri suplimentare. Orice 
modificare în cadrul asocierii va fi făcută numai cu acordul autorităţii contractane, Municipiul Oneşti. 
 
Art.6 – Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la adresa/adresele 
…………………………………………………………………………., prevăzute al art…...  
Dispoziţii Finale 
Acordul se va elabora numai în limba română. 
Eventualele dispute rezultate din prezentul acord   sau în legătură cu acesta, pe care Părţile nu le pot 
soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente de pe raza autorităţii contractante. 
Acordul se supune legislaţiei româneşti în vigoare. 
Acordul va fi întocmit în …. exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru Autoritatea Contractantă. 

LIDERUL ASOCIERII, 
………………………………. 

(Denumire/nume, prenume şi semnătură reprezentant autorizat) 
………………………………. 

L.S. 
Reprezentant asociat 1                                        Reprezentant asociat 2 
……………………………….     ………………………………. 

Denumire/nume, prenume şi semnătură reprezentant autorizat) 
………………………………. 

L.S  
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CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE PRODUSE  
nr. ...................... din ........................... 

 

1. Părţile contractante 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de achiziţie 

publică de produse,  
Între: 
1.1. MUNICIPIUL ONEŞTI, persoană juridică de drept public, conform art. 21 din Legea nr. 

215/2001, Republicată, denumită autoritate contractantă, având sediul în B-dul Oituz, nr. 17, telefon/fax 
0234.324243/ 0234.313911, cod fiscal 4353250, cont TREZORERIA ONEŞTI nr. 
RO23TREZ06224700271XXXXX, reprezentat legal prin PRIMAR – ING. NICOLAE GNATIUC, în 
calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 

şi  
           1.2 - S.C …............................................................…………….  denumită operator economic,  adresă 
sediu …................................................................………….................................................……  telefon/fax 
.............................., număr de înmatriculare  ...........................,  cod fiscal  .......................,  cont (trezorerie, 
banca) .............................................................................................................. reprezentată prin 
....................................................................................., funcţia..............................., în calitate de FURNIZOR, 
pe de altă parte. 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul 
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar fi 
transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte 
asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul 
de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut 
comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. 
Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului; 
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de 
Comerţ (CIC); 
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi 
inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma 
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod 
diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul şi preţul contractului 
4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze, la sediul Căminului pentru persoane vârstnice din strada 8 Martie nr.26 
din Municipiul Onești, județul Bacău, produsele aferente contractului:  
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ACHIZITIE VESELA PENTRU CĂMIN PERSOANE VÂRSTNICE DIN MUNICIPIUL ONESTI, 
JUDETUL BACAU. 
în condițiile convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. Produsele furnizate 
sunt cele menţionate în caietele de sarcini, respectiv propunerea financiara si tehnica a furnizorului.                        
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 
furnizare. 
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor furnizate la sediul Căminului 
pentru persoane vârstnice din strada 8 Martie nr.26 din Municipiul Onești, județul Bacău, conform 
centralizatorului de dotari pentru:  
ACHIZITIE VESELA PENTRU CĂMIN PERSOANE VÂRSTNICE DIN MUNICIPIUL ONESTI, 
JUDETUL BACAU, 
plătibil furnizorului de către achizitor, este de ................. lei, la  care se adaugă T.V.A. ................ lei. 
 
5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de 30 de zile, de la data mentionată în ordinul de începere. 
 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini  si fisele tehnice  care cuprind cerinte minime tehnice pentru fiecare produs in 
parte,  inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc 
aspectele tehnice şi financiare, ; 

b) oferta, respectiv documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv 
clarificările din perioada de evaluare; 

d) garanţia de bună execuţie; 
e) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul; 
f) acordul de asociere, dacă este cazul. 
g)lista subcontractanţilor şi contractele încheiate cu aceştia(daca este cazul) ; 
 

7. Obligaţiile principale ale furnizorului 
7.1 – Furnizorul se obligă să furnizeze la sediul Căminului pentru persoane vârstnice din strada 8 Martie nr.26 
din Municipiul Onești, județul Bacău, produsele definite în prezentul contract, in conformitate cu cerintele 
caietului de sarcini si propunerea tehnica. 
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea 
tehnică, certificate CE.  
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioada prevăzuta în propunerea tehnică/financiara, anexă 
la contract. 
7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi 
ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel 
de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

7.5 – Furnizorul se obliga sa predea certificatele sau declaratiile de conformitatea si garantie pentru fiecare 
produs furnizat. 
 
8. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1- Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul 
contract. 
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 30 zile la comunicarea 
facturii de către acesta.  
 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
      9.1.-i) In cazul in care, achizitorul nu efectueaza plata in termenul de plata convenit intre parti, atunci 
furnizorul are dreptul sa solicite penalitati in cota procentuala de  1% din suma datorata, calculata pentru 
fiecare luna sau fractiune de luna incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta, pana la 
indeplinirea  efectiva a obligatiilor. 
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     9.1- ii)  În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală în cuantum de 1% calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună 
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  
9.2 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde 
plata de daune-interese. 
9.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu 
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
 
10. Garanţia de bună execuţie a contractului 
10.1 – (1) Garanţia de bună execuţie se constituie: 
Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 3 (trei) zile lucrătoare 
de la semnarea contractului, în cuantum de 10% sau 5% în cazul IMM: 
- fie prin deschiderea unui cont la dispoziţia autoritatii contractante. Suma iniţială care se depune de către 
furnizor în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Contractantul are 
obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la Trezoreria Onești din cadrul Serviciului 
Fiscal Municipal Onești. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis 
nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea 
contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 
furnizorului până la concurenţa sumei de 10% sau 5% în cazul IMM, din valoarea contractului fără TVA;  
- fie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de 
asigurări, care devine anexă la contract. 
 (2) - Furnizorul se obligă să-l numească ca împuternicit pe achizitor, asigurându-i accesul necondiţionat la 
contul constituit conform alin .(1), în condiţiile prezentului contract.  
10.2 - Neconstituirea garanţiei de bună execuţie în termenul indicat la Pct.10.1, atrage de la sine rezilierea de 
drept a contractului, fără punere în întârziere sau îndeplinirea unei formalităţi prealabile de către achizitor. 
10.3 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de începere a 
contractului, numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
10.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin 
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia 
de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  
10.5 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la  data întocmirii 
procesului-verbal de recepţie al produselor care fac obiectul contractului. 
10.6 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului si este cea mentionata in 
propunerea financiara, anexa la contract.  
11. Recepţie, inspecţii  
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta, verifica şi testa produsele şi funcţionalitatea 
acestora pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Recepția cantitativă și 
calitativă a produselor se va face la sediul Căminului pentru persoane vârstnice din strada 8 Martie nr.26 din 
Municipiul Onești, județul Bacău, în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind recepția 
produselor. 
11.2 Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi 
pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 
11.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia 
finală a produselor.  
11.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să 
îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia: 

a) de a înlocui produsele refuzate; sau 
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice. 
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11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat 
datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant 
al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 
11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor 
obligaţii prevăzute în contract.  
12. Ambalare şi marcare 
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la 
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la 
precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă 
în bună stare la destinaţia finală. 
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, 
distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele 
de tranzit. 
12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinţele 
ce vor fi special prevăzute în contract.  
12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor 
(paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului. 
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, in termen de 15 
zile de la data mentionata in ordinul de incepere dara fara a depasi data de 25 octombrie 2016. 
13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât şi, 
după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, 
locul de încărcare şi locul de descărcare. 
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele  și anume: 
- Declaratie de conformitate pentru produs; 
- Certificat de calibrare/verificare metrologica, unde este cazul; 
- Certificat de garantie, in limba romana; 
- Manuale de utilizare si intretinere; 
- Lista componentelor livrate 
Toate documentele insotitoare vor fi in limba romana. 
13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după 
instalare, testare, inspecţie şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al 
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de 
recepţie produselor.  
14. Asigurări 
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau 
deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul comercial de livrare 
convenit.  
15. Servicii  
15.1 – (1) Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii 
furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului. 
(2) Serviciile accesorii furnizării produselor sunt: transportul, inclusiv incarcarea si descarcarea, montarea, 
instalarea, punerea pe poziţie şi  în funcţiune şi configurarea produselor definite în prezentul contract. 
(3) Pe lângă serviciile prevăzute la alin.(2), furnizorul se obligă să presteze şi serviciile de asigurare a 
bunurilor livrate, precum şi serviciul de instruire a unui reprezentant al beneficiarului cu privire la modul de 
utilizare a dotarilor. 
(4) Furnizorul se obligă sa obtina toate avizele necesare bunei functionari a dotarilor achizitionate. 
15.2.- Furnizorul are obligaţia de a realiza montajul,  respectiv de a presta serviciile, pentru perioada de timp 
convenită, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin 
contract. 
15.3 - Ofertantii vor specifica persoana sau persoanele care raspund de indeplinirea contractului – 
responsabilul de proiect, persoana / persoanele care vor instala produsele  in locurile mentionate de beneficiar 
si persoana / persoanele care vor instrui reprezentantul beneficiarului cu privire la modul de utilizare si vor 
raspunde solicitarilor beneficiarului in perioada de garantie. Se precizeza datele de contact (adresa, nr. telefon, 
fax, e-mail). 
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15.4 - In cazul survenirii unei defectiuni a unuia sau mai multor dotari ( in perioada garantiei), ofertantul va fi  
obligat sa-l repare pe cheltuiala sa, iar in situatia in care reparatia dureaza mai mult ofertantul se obliga sa 
inlocuiasca produsul cu unul identic (caracteristici tehnice) pe toata durata necesara efectuarii reparatiilor, 
conform caiet de sarcini. 
15.5 - Interventiile care nu se vor realiza in termenul precizat in caietul de sarcini de la sesizarea beneficiarului 
şi nici nu a fost inlocuit in acelasi termen cu un alt produs identic, dau dreptul achizitorului de a percepe 
furnizorului penalitatile prevazute la pct.9.1. 
16. Perioada de garanţie acordată produselor 
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De 
asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun 
defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul 
este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea 
vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare. 
16.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică. 
Ea nu trebuie să fie mai mică decât cea din specificaţiile pentru fiecare tip de produs, respectiv din caietul de 
sarcini. 
 (2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea, montarea, punerea in 
functiune  şi testarea acestora la destinaţia finală. 
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare 
în conformitate cu această garanţie. 
16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui 
produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei 
de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data 
înlocuirii produsului.  
16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, 
achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun 
prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract. 
17. Ajustarea preţului contractului 
17.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
17.2 - Preţul contractului este ferm. 
 
18.Subcontractanţi 
18.1.Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
18.2.Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îndeplineşte partea sa din 
contract. 
18.3. Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îndeplinesc partea 
lor din contract. 
18.4. Furnizorul poate shimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. 
Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. 
 
19. Terți susținători 
19.1. Furnizorul are obligaţia de a încheia contracte cu terții susținători, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 
contractul cu achizitorul. 
19.2. (1) Furnizorul  are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu terții 
susținători. 
         (2) Lista terților susținători cuprinzând datele de recunoaştere a acestora, precum şi contractele încheiate 
cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
19.3.(1) Furnizorul  și terțul susținător răspund în mod solidar faţă de achizitor de modul în care îndeplinesc 
contractul. 
        (2) Achizitorul are dreptul de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către terțul susținător a anumitor 
obligații care decurg din susținerea acordată de către acesta furnizorului, în limita susținerii asumate. 
        (3) Terțul susținător răspunde în fața achizitorului pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de 
furnizor, în baza contractului de achiziție și pentru care furnizorul a primit susținerea conform angajamentului 
ferm de susținere. 
       (4) Terțul susţinător răspunde pentru prejudiciile cauzate achizitorului ca urmare a nerespectării 
obligaţiilor prevăzute în angajamentul ferm, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva 
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susţinătorului. 
         (5) Achizitorul are dreptul de a pretinde daune-interese terților-susținători, dacă aceştia nu îndeplinesc 
obligații care decurg din susținerea acordată furnizorului. 
        (6) Prin semnarea prezentului contract, terțul susținător renunță, definitiv si irevocabil, la invocarea 
beneficiului de diviziune sau discuțiune, atât față de achizitor, cât și față de furnizor, care ar putea conduce la 
neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor 
asumate de terțul susținătr prin angajamentul ferm de susținere. 
19.4. Furnizorul nu poate schimba în timpul executării contractului terțul susținător. 
 
20. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
20.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în termenul 
de execuţie. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru livrarea produselor şi execuţia serviciilor accesorii in 
conformitate cu propunerea sa tehnica, pe toata perioada de derulare a contractului. Totodata, este raspunzator 
atat de respectarea tuturor tehnologiilor de execuţie utilizate cat si de angajarea personalului folosit pe toata 
perioada contractului. 
20.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de execuţie sau de prestare a 
serviciilor accesorii, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea 
datei/perioadelor de furnizare asumate în termenul de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
20.3 - 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 furnizorului. 
21. Cesiunea 
21.1 Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
22. Forţa majoră 
22.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
22.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
22.3 - 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. 
22.4 - 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. 
22.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 
acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
22.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să 
poată pretinde celeilalte daune-interese. 
23. Soluţionarea litigiilor 
23.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului. 
23.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în 
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin mediere, fie 
de către instanţele judecătoreşti din România.  
24. Limba care guvernează contractul 
24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
25. Clauza anticoruptie 
25.1. Furnizorul se obliga sa ia toate masurile necesare si rezonabile pentru a evita coruptia si mita. In 
consecinta, acesta nu va suferi, promite sau acorda si nu va determina un tert sa ofere, sa promita sau sa 
acorde, prin intermediul angajatilor, membrilor din conducerea acestora sau tertilor, beneficii  sau alte avantaje 
(respectiv numerar, cadouri de valoare sau invitatii care nu au in principal scopuri profesionale, cum ar fi 
evenimente sportive, concerte, evenimente culturale, vacante si alte asemenea) angajatilor sau membrilor din 
conducerea achizitorului, inclusiv rudelor acestora si altor persoane aflate in relatii stranse similar acestora. 
25.2. In cazul unei incarcari grave a prezentei clauze, achizitorul are dreptul sa rezilieze unilateral, instantaneu, 
contractul existent fara preaviz si fara interventia instantelor judecatoresti, respectiv are dreptul de a sesiza 
organele competente potrivit legii. 
26. Comunicări 
26.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 
în scris. 
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          (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
26.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
27. Legea aplicabilă contractului 
27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 4 (patru) exemplare.  
 

 
 

ACHIZITOR FURNIZOR 
SEMNATURI 

 Functia Nume, prenume Data Semnatura  
 
 

Director 
 
……………
…………… 

Responsabil 
contract, 

Consilier Serviciu 
IEIDL 

Cons. Prohozescu Bogdan   

Verificat, Șef Serviciu IEIDL Ing. Livia Bordei   
Verificat Consilier C.A.P. Cons.    

Director Executiv  
D.A.P. 

Cons. jur. Laura Teodora 
Romedea 

  

Vizat juridic, Serviciu Juridic    
Vizat 
economic, 

Sef Serviciu Buget-
Contabilitate 

Ec. Ghiba Doina   
Data: 

Avizat  SECRETARUL MUN. 
ONESTI 

Cons. jur. Daniel Spanu    
Semnatura si 
stampila APROBAT, VICEPRIMAR Abageru Laura 

 
  

PRIMAR ING.NICOLAE 
GNATIUC 
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