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MUNICIPIUL ONESTI 
DIRECTIA DEZVOLTARE LOCALA 
SERVICIUL TEHNIC INVESTITII 
Nr.   
 
 

                                   CAIET DE SARCINI 
 
 
 

Cap. 1 Denumire achizitie:  
                                       

Elaborare documentație pentru obținere avize si autorizații  de securitate la incendiu pentru Piața Agroalimentară 
Onești și Centru Comercial Piața,  municipiul Onești, județul Bacău 

 
 
Cap. 2 Cod CPV: 79930000-2  Servicii de proiectare specializată 
 
Cap. 3 Obiectul achizitiei: 
 

 Municipiul Onesti, intentioneaza sa achizitioneze servicii de proiectare  pentru:  
”Elaborare documentație pentru obținere avize si autorizații  de securitate la incendiu pentru Piața Agroalimentară 
Onești și Centru Comercial Piața,  municipiul Onești, județul Bacău” 
 
    Obiectul contractului de prestări servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în  analizarea, evaluarea, stabilirea si 
propunerea de solutii tehnice pentru incadrarea in cerintele de securitate la incendiu impuse de normativele de specialitate. 

 
I. PIATA AGROALIMENTARĂ ONEȘTI - CENTRU COMERCIAL  

 
 Etapele pentru  intocmirea documentatiei tehnice sunt următoarele: 

 
 A. Faza de avizare  
 
 1. Intocmirea releveelor de arhitectura-planuri, sectiuni, fatade.  
 1.1. Planse de arhiectura cu masurile propuse-planuri, sectiuni, fatade. 
 
 2. Intocmirea releveelor de instalatii electrice-surse si distributie la consumatori. 
 2.1. Planse de instalatii electrice cu masurile propuse. 
 
 3. Intocmirea releveelor de instalatii de stingere incendiu cu apa- hidranti exteriori.  
 3.1. Planse de instalatii de stingere incendiu cu apa cu masurile propuse. 
 
4. Intocmirea releveelor de instalatii gaze naturale si masuri constructive propuse. 
5. Intocmirea documentatiei tehnice instalatii de semnalizare in caz de incendiu  
6. Consultanta tehnica de specialitate si stabilirea solutiilor tehnice de remediere a neconformitatilor, acolo unde este cazul, 
pentru incadrarea in normativele de specialitate privind securitatea la incendiu la constructii si instalatii. 
7. Intocmirea memoriului tehnic de specialitate, securitate la incendiu. 
  Documentatia va cuprinde piese scrise si desenate pe specialitati, conform legislatiei in vigoare si va fi supusa 
procedurii de verificare de catre un verificator la cerinta esentiala “securitate la incendiu” care va intocmi si referatul de 
verificare. 
 
 B. Faza de autorizare  

Obtinerea Autorizatiei de securitate la incendiu este conditionata de remedierea neconformitatilor, astfel incat 
documentatia tehnica sa prezinte situatia reala si conforma cu prevederile specifice normativelor de specialitate. 
Documentatia pentru autorizare se intocmeste in faza PTH, in paralel cu executarea eventualelor neconformitati si se 
verifica de un verificator de proiecte autorizat.  
 
 Termene 
 Intocmire documentatie in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu = 90 zile calendaristice de la data 
semnarii contractului  
 Intocmire documentatie in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu = 45 zile de la data obtinerii 
avizului (acest termen depinde si de timpul in care sunt executate eventualele masuri constructive cuprinse in documentatia 
de avizare semnata si stampilata de catre ISU). 
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NOTA:  
 Oferta va cuprinde: 
1. Faza de avizare  
- Intocmirea documentatiei tehnice in vedere obtinerii avizului de securitate la incendiu  
- Verificarea documentatiei tehnice la cerinta esentiala ,,securitate la incendiu,,                     - Depunerea documentatiei la 
ISU Bacau in vederea avizarii 
- Predarea documentatiei impreuna cu avizul de securitate la incendiu. 
 
2. Faza de autorizare  
- Intocmirea documentatiei tehnice in vedere obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu  
- Consultanta si asistenta tehnica pentru executarea lucrarilor prevazute in documentatia de avizare 
- Verificarea documentatiei tehnice la cerinta esentiala ,,securitate la incendiu,, 
- Depunerea documentatiei la ISU Bacau in vederea autorizarii 
- Predarea documentatiei impreuna cu autorizatia de securitate la incendiu 
 

II. PIATA AGROALIMENTARĂ ONEȘTI  
 

 Etapele pentru  intocmirea documentatiei tehnice sunt următoarele: 
 
 A. Faza de avizare  
 
1. Intocmirea releveelor de arhitectura-planuri, sectiuni,  fatade  
1.1. Planse de arhitectura cu masurile propuse -planuri, sectiuni, fatade.  
 
2. Intocmirea releveelor de instalatii electrice-surse si distributie la consumatori.  
2.1. Planse de instalatii electrice cu masurile propuse.  
 
3. Intocmirea releveelor de instalatii de stingere incendiu cu apa-hidranti interiori si hidranti exteriori  
3.1. Planse de instalatii de stingere incendiu cu apa cu masurile propuse. 
 
4. Intocmirea releveelor de instalatii gaze naturale si masuri constructive propuse 
5. Intocmirea documentatiei tehnice instalatii de semnalizare in caz de incendiu 
6. Consultanta tehnica de specialitate si stabilirea solutiilor tehnice de remediere a neconformitatilor, acolo unde este cazul, 
pentru incadrarea in normativele de specialitate privind securitatea la incendiu la constructii si instalatii  
7. Intocmirea memoriului tehnic de specialitate, securitate la incendiu.    
 Documentatia va cuprinde piese scrise si desenate pe specialitati, conform legislatiei in vigoare si va fi supusa 
procedurii de verificare de catre un verificator la cerinta esentiala “securitate la incendiu” care va intocmi si referatul de 
verificare. 
 
B. Faza de autorizare 

 Obtinerea Autorizatiei de securitate la incendiu este conditionata de remedierea neconformitatilor, astfel incat 
documentatia tehnica sa prezinte situatia reala si conforma cu prevederile specifice normativelor de specialitate. 
Documentatia pentru autorizare se intocmeste in faza PTH, in paralel cu executarea eventualelor neconformitati si se 
verifica de un verificator de proiecte autorizat.  
 
Termene 
 - Intocmire documentatie in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu = 180 zile calendaristice de la data semnarii 
contractului 
 - Intocmire documentatie in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu = 90 zile de la data obtinerii avizului 
(acest termen depinde si de timpul in care sunt execuatate eventualele masuri constructive cuprinse in documentatia de 
avizare semnata si stamilata de catre ISU). 
 
NOTA:  
 Oferta va cuprinde:  
 
1.Faza de avizare  
- Intocmirea documentatiei tehnice in vedere obtinerii avizului de securitate la incendiu  
- Verificarea documentatiei tehnice la cerinta esentiala ,,securitate la incendiu,,  
- Depunerea documentatiei la ISU Bacau in vederea avizarii  
- Predarea documentatiei impreuna cu avizul de securitate la incendiu. 
 
2. Faza de autorizare 
- Intocmirea documentatiei tehnice in vedere obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu  
- Consultanta si asistenta tehnica pentru executarea lucarilor prevazute in documentatia de avizare  
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- Verificarea documentatiei tehnice la cerinta esentiala ,,securitate la incendiu,,  
- Depunerea documentatiei la ISU Bacau in vederea autorizarii  
- Predarea documentatiei impreuna cu autorizatia de securitate la incendiu 
 
Cap.4 Perioada  contractului 
 

4.1 Data de începere 
          Termenul pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către ofertant va fi de 2 zile calendaristice de la 
data comunicării constituirii garanției de bună execuție a contractului. 
 

4.2 Executarea contractului 
Executarea contractului  începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi emiterea ordinului de începere a 

prestării de servicii şi va avea o durată de 12 luni  calendaristice.                 
           
Cap. 5. Obligatiile si responsabilitatile prestatorului  
   
             Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în prezentul caiet de sarcini cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate și cu cerințele  din caietul de sarcini. 
              Prestatorul va preda documentatia tehnică, atât în format scris, în 4 exemplare, cât și în format electronic, pe CD 
sau DVD in format word si pdf. 
             Prestatorul este pe deplin responsabil de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de 
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
            Toate rapoartele și documentele sau orice materiale achizitionate, compilate sau pregătite de către Prestator în 
realizarea contractului vor fi proprietatea Autorității Contractante. Prestatorul se obligă să livreze aceste documente, în 
original, achizitorului dupa finalizarea contractului și să nu le utilizeze pentru alte scopuri decat cele prevazute in contract, 
cu exceptia cazului in care achizitorul îl autorizeaza in scris in acest sens. 
           Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor asupra documentației predate și/sau orice 
alte drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării acestui contract, 
cu excepția cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente contractului, vor fi proprietatea achizitorului, care le poate 
utiliza, publica sau transfera dupa cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură.  
           Prestatorul are obligatia de a ceda toate drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de autor asupra 
documentației care face obiectul contractului odată cu predarea acesteia. 

Prestatorul va colabora  cu beneficiarul pe parcursul desfasurarii procedurii de achizitie, pentru solutionarea 
solicitarilor de clarificari, fara a percepe costuri suplimentare. 

 Nerespectarea conditiilor impuse poate atrage respingerea documentatiei. 
   

 
 

 
 
                    Avizat,                                                                                   Verificat, 
          Direcția Dezvoltare locală                                            Sef Serviciu Tehnic Investitii 
Director Executiv Cons. Jur.       Ing.  

 
 
                                                                                                         Intocmit, 
                                                                                            Serviciul Tehnic Investitii 
         Ing.  
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FORMULAR 1 
OPERATOR ECONOMIC 
...................................................................... 
 
(denumirea/numele) 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 
Subsemnatul(a) (nume/prenume)......................................, domiciliat(a) in .......................... .......................... (adresa 
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Paşaport), seria ....... nr........................ eliberat de  
........................................ la data de ................................ , CNP ...................................   în calitate de 
reprezentant legal al operatorului economic  .................. 
...............................   (denumire), cu sediul in .............................  (adresa operatorului  economic),   CUI nr 
...................... , CIF nr ......................... imputemicesc prin prezenta pe DI./ Dna  domiciliat/domiciliata) in
 ......................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de  identitate (CI/ Paşaport), seria .................
 , nr ...................... , eliberat de ........................ la data de ........................................  CNP 
.................................................. având funcţia de ........................................ să ne reprezinte la achizitia publica pentru 
atribuirea contractului organizată de Municipiul Onesti si sa semneze, următoarele documente: 

 oferta; 
 răspunsurile la clarificări; 
 documentele de calificare 
 propunerea tehnica; 
 propunerea financiara; 
 orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire. 
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate 

actele si faptele ce decurg din participarea la procesul de achizitie publica. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei 
penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din 
procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica. 
 
Data  .................................................                               Denumirea mandantului 
S.C. .............................................. 
reprezentată legal prin  
..............................                                                                       ............................................. 
(numele si prenumele persoanei împuternicite)                             (Nume, prenume) 
având funcţia de 
...........................................................                            ................................................ 
(semnătura persoanei împuternicite)                                                   (Funcţie) 
 
....................................................... 
(Semnătura autorizata .şi stampila) 
 
 
Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat Toti ofertanţii asociaţi vor desemna 
acelaşi reprezentant împuternicit pentru aceasta procedura. 
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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 achizitia publica de servicii: 
„ Elaborare documentatie pentru obtinere avize si autorizatii de securitate la incendiu pentru Piata Agroalimentara 

Onesti si Centru Comercial Piata” 
       Cod de clasificare CPV: 71317100-4 Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul 

incendiilor si al exploziilor  (Rev.2).                                     
).                                     

               
  
 
 

DENUMIRE OPERATOR 
ADRESĂ, 

TELEFON, FAX, 
EMAIL 

NR. 
ÎNREGISTRAR

E IN 
REGISTRUL 

COMERTULUI,  
COD UNIC DE 
INREGISTRAR

E FISCALA 

CALITATEA DE 
PARTICIPANT LA 

ACHIZITIA 
PUBLICA 

Cont IBAN 
Trezorerie 

(se completeaza de catre 
ofertant) 

(se completeaza de 
catre ofertant) 

(se completeaza 
de catre 
ofertant) 

(se completeaza de 
catre ofertant) 

(se completeaza de 
catre ofertant) 

 
 

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 
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FORMULARUL 3 – Declaratie GDPR 
 

 
 

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

Cu privire la achiziţia publică: 
„ Elaborare documentatie pentru obtinere avize si autorizatii de securitate la incendiu pentru Piata Agroalimentara 

Onesti si Centru Comercial Piata” 
       Cod de clasificare CPV: 71317100-4 Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul 

incendiilor si al exploziilor  (Rev.2).                                     
 

Subsemnat(ul)/a ………………………………………… reprezentant legal al 
…………………………………………., participant la achizitia publica avand ca obiect 
…………………………………………………………….declar pe propria raspundere: 

 Prin prezentul acord, am fost înștiințat referitor la faptul că în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal precum și a dispozițiilor legale în vigoare, Primăria Onesti are statutul de 
operator de date cu caracter personal.  

Am fost informat asupra faptului că datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar de subsemnatul, în 
desfășurarea procedurilor de achiziție publică  precum și în executarea unui eventual contract, sunt prelucrate de Primăria 
Municipiului Onesti, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016. Scopul colectării acestor 
date îl reprezintă acela de a fi utilizate doar și numai în desfășurarea procedurii de achiziție publică precum și în executarea 
contractului (în cazul în care acesta va fi încheiat cu dumneavoastră). 

Am luat la cunoștință asupra faptului că în cazul existenței unui refuz de furnizare a anumitor date cu caracter 
personal, imperativ necesare pentru desfășurarea în mod legal a procedurilor, va fi atrasă după sine respingerea ofertei. 

În măsura în care consider că este cazul, mă oblig să îmi exercit drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie  
privind datele cu caracter personal furnizate, în condiţiile prevăzute de Regulamentul  U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere 
scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei. 

Având în vedere cele expuse mai sus, înțeleg să îmi exprim consimțământul în mod liber și neechivoc, la 
prelucrarea  datelor cu caracter personal, de către operatorul de date cu caracter personal, în vederea desfășurării procedurii 
de achiziție publică și executare a contractului. 
 
 
 
            Data completării:_____/_____/_____ 
 
Subsemnatul____________________________, în calitate de _________________, legal autorizat să semnez 
                       (semnatura autorizată)                       (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULARUL  4 
        OPERATORUL ECONOMIC 
.....................................................................................  
          (denumirea/numele) 
.....................................................................................  
                (adresă) 
.....................................................................................  
      (datele de identificare ale societăţii) 

D E C L A R A Ţ I E  
privind evitarea conflictului de interese 

(art. 58-63 din Legea nr.98/2016)  
Subscrisa.................................................................................................................   
                       (se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică),  

în calitate de ofertant/ terț susținător/ ofertant asociat/ subcontractant pentru achizitia de:  
„ Elaborare documentatie pentru obtinere avize si autorizatii de securitate la incendiu pentru Piata Agroalimentara 

Onesti si Centru Comercial Piata” 
       Cod de clasificare CPV: 71317100-4 Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul 

incendiilor si al exploziilor  (Rev.2).                                     
                                     

               

organizată de MUNICIPIUL ONEŞTI, cunoscând consecinţele penale pentru fals în declaraţii conform Legii 

penale, declar pe proprie răspundere faptul că nu mă aflu într-una din situatiile prevazute de art. 58-63 din legea 98/2016: 
a) particip în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor persoane care deţin părţi sociale, 

părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris la ofertantul/candidatul, terţul susţinător sau subcontractantul propuşi 
ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a 
ofertantului/candidatului, terţului susţinător ori subcontractanţilor propuşi;   

b) particip în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor persoane care sunt soţ/soţie, rudă 
sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de 
conducere sau de supervizare a ofertantului/candidatului, terţului susţinător ori subcontractanţilor propuşi;   

c) particip în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor persoane despre care se constată 
sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că pot avea, direct ori indirect, un interes 
personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa 
şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;   

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are 
drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari 
ori asociaţi semnificativi, respectiv care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 
10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea 
general, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii 
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de 
achiziţie implicat în procedura de atribuire;   

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea 
contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii 
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de 
achiziţie implicat în procedura de atribuire. 
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului, că nu voi angaja sau 

încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie 
publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de 
participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai 
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii 
de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie 
publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.  

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 orice documente doveditoare de care 
dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

Operator economic, 
(semnătura autorizată) 
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Anexă a declaraţiei privind evitarea conflictului de interese 
 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea 
serviciilor achizitionate: 

Primar, Neghină Victor Laurentţiu 
Voceprimar, Jilcu Adrian 
Administrator public, Obrinteschi Constantin-Nicolae 
Secretarul General al Municipiului, Cons. Jur. Spânu Daniel 
Arhitect Sef - Directia URBANISM - Lixandru Dan Răzvan 
Director Executiv Directia Economico-Financiara, Tărlungeanu Daniel 
Director Biblioteca Municipala „Radu Rosetti", Tenie Ionuţ 
Director Executiv Directia Dezvoltare Locala,  cons. jur. Anghel Irina Elena 
Director Directia Baze Sportive şi Fond Locativ,  Oprea Manuela Gabriela 
Director  Directia Administrativa,  Mihăila Gheorghe 
Director Administratia Pietei, Bazarului, Oborului şi Parcări, Coman-Roşca Dan-Ionel 
Sef Serviciu Financiar, Buget-Contabilitate,   Ciurea Georgeta 
Sef Serviciu Juridic şi Autoritate Tutelară, Cons. Jur. Chiriac Ionuţ Robert 
Sef Serviciu Control Fiscal, Copăcel Gelu 
Sef Serviciu Patrimoniu si Paza, Cons. Jur. Munteanu Anca  
Sef Serviciu Urmarire si Executare Silita, Buzdugă Floarea 
Sef Serviciu Fond Locativ, Contracte si Controlul Asociatiilor de Proprietari, Ioana Ciubotaru 
Sef Serviciu Baze Sportive, Dragomir Florin Gheorghe 
Sef Serviciu Accesare Fonduri si Implementare Proiecte-Inginer Livia Bordei 
Sef Serviciu Tehnic Investiţii –  Vȋrnă Mihai 
Sef Birou Achizitii Publice-Craciun Mihaela 
Sef Birou IT&C-Taralunga Victor-Adrian 
Serviciul Tehnic Investiţii –Consilier Mancaş Alice Irina 
Serviciul Tehnic Investiţii –Consilier Rachieru Nicoleta 
Serviciul Accesare Fonduri si Implementare Proiecte –Consilier Hulubei Cristian 
Persoană desemnată Control Financiar Preventiv Propriu,  insp. Costandis Lenuta Cristina 
Biroul  Achiziţii Publice – Consilier Achizitii Publice  Stanciu Elena Daniela   
Biroul Achizitii Publice – Consilier Achizitii Publice Pintilie Nicolae 
Biroul Achizitii Publive – Consilier Achizitii Publice Zvȋncă Daniela 
Biroul Achizitii Publice – Consilier Achizitii Publice Benahmed Hajnalka 
Biroul Achizitii Publice - Cons. Jur. Negoiţă Marilena, Consilier juridic Apostu Daniela 
Biroul Achizitii Publice – Consilier Achizitii Publice Botu Bogdan Mihaita 
Biroul Achizitii Publice – Consilier Achiztii Publice Stoica Ciprian Constantin 
Consilieri locali - Consiliul Local al municipiului Onesti:  Aanei Ileana, Agapi Alexandru, Andronache Nicolae Tudor, 
Botezatu Maria, Bujor Dumitru-Marcel, Cimpoeşu Gheorghe,  Cristea Alexandru, Dobos Sergiu Mihail, Dobrea Costel, 
Doileţ Jenica, Dumitru Mihai, Maxim Miluţă, Moraru Marian-Dorin, Orhean Ionut, Pascu Apavaloaie Elena, Popescu 
Carmen, Roşca Sorin, Sergentu Adrian, Sticlaru Dana-Cerasela, Zarzu Octavian-Ciprian 
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului, că nu voi angaja sau încheia 
orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, 
cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor 
depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de 
servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie 
implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe 
parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.  
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. 
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei 
penale privind falsul in declaratii.                                                    
     Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 «Falsul in Declaratii» din Codul Penal 
referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau 
unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau 
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, 
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.» 
Data completării:_____/_____/_____ 

 
Subsemnatul ________________, în calitate de ____________________, legal autorizat să semnez 
                      (semnatura autorizată)                    (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 

            (denumirea/numele operatorului)  
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FORMULARUL  5 
 

OPERATORUL ECONOMIC 
.....................................................................................  

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

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

  (datele de identificare ale societăţii) 
 
 
 
 

D E C L A R A Ţ I E  
privind neîncadrarea în prevederile art. 164 - 167 din Legea nr.98/2016 

 
 
 

Cu privire la achiziţia publică: 
„ Elaborare documentatie pentru obtinere avize si autorizatii de securitate la incendiu pentru Piata Agroalimentara 

Onesti si Centru Comercial Piata” 
       Cod de clasificare CPV: 71317100-4 Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul 

incendiilor si al exploziilor  (Rev.2).                                     
               

  
 

Operatorul economic .................................................................................................................,  
                                                          (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 
reprezentat legal prin ..........................................................................................., în calitate de 
..........................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procesul achizitiei publice 
şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm într-una din situatiile prevazute la art. 164-167 din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

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 orice documente doveditoare de 
care dispunem. 

 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
 
 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 

Subsemnatul_____________________________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 
                             (semnatura autorizată)                                         (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 
                                                   (denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULARUL  6 

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  

„ Elaborare documentatie pentru obtinere avize si autorizatii de securitate la incendiu pentru Piata Agroalimentara 
Onesti si Centru Comercial Piata” 

       Cod de clasificare CPV: 71317100-4 Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul 
incendiilor si al exploziilor  (Rev.2).                                     

               

 
 

 Operatorul economic ....................................................................................................,  
                                (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 
reprezentat legal prin ..........................................................................................., în calitate de 
..........................................................., 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) 
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 Anexă la 

FORMULARUL 6 
 
 

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 

1.     
2.     
3.     

                
 
 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul_______________________, în calitate de ____________________________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULARUL 7 
 
 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 
în vederea participării la achizitia publică…………………………………………………. 

                                                           (tipul procesului de achizitie) 
organizată de............................................................. 

în vederea atribuirii………………………………………………………….. 
(se completeaza cu obiectul contractului),  

 
1. Părţi contractante: 
Acest contract este încheiat între S.C. ______________________________ cu sediul în 
_______________________________(adresa, telefon, fax), reprezentată prin _________________________ având funcţia 
de ____________________ denumită în cele ce urmează contractant general 
şi 
S.C. _________________ cu sediul în ________________________________________ (adresa,tel.,fax) reprezentată prin 
____________________________ având funcţia de  ____________________, denumită în cele ce urmează 
subcontractant. 
 
Art.2.  Partea părţile din contract ce urmează a fi subcontractante, sunt: 
             _________________  

- __________________ 
- __________________ . 

 
Art.3. Valoarea ________ lei , fără TVA . 
 
Art. 4. Contractul de subcontractare va fi încheiat în aceleaşi condiţii în care contractantul general a semnat 
contractul cu achizitorul şi  nu va conduce sub nicio formă la modificarea propunerii tehnice sau financiare care stau 
la baza contractului de achiziţie publică dintre achizitor si contractantul general 
 
Art. 5. Durata de executie a ……….................(lucrările, produsele, serviciile)  subcontractate va fi în conformitate cu 
durata prevazută în contractul dintre contractantul general si achizitor.  
 
Art. 6. Subcontractantul se angajează faţă de contractantul general cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care 
contractantul general le are faţă de achizitor conform contractului de achiziţie 
publică……………………………………………..(denumire contract)  
 
 

 
Incheiat astazi, ................... 
  
   

CONTRACTANT GENERAL     SUBCONTRACTANT 
 

..................................      .................................. 
(semnătură autorizată)                  (semnătură autorizată) 

 
Notă!: Prezentul acord de subcontractare constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele 
specifice ale obiectului contractului/acordului-cadru.       
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FORMULAR 8 
 
ASOCIAT 1______________    ASOCIAT 2______________ 
(denumirea/numele/adresă,datele de identificare ale asociaţilor) 
 

ACORD DE ASOCIERE 
      in vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica 
 
 
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice,cu 
modificarile si completarile ulterioare  
 
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: 

„ Elaborare documentatie pentru obtinere avize si autorizatii de securitate la incendiu pentru Piata 
Agroalimentara Onesti si Centru Comercial Piata” 

       Cod de clasificare CPV: 71317100-4 Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul 
incendiilor si al exploziilor  (Rev.2).                                     

 
               
 
finanţată din bugetul 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 servicii, 
b) îndeplinirea în común a obligaţiilor contractuale stabilite prin contractul de prestari servicii  încheiat cu 
Municipiul Oneşti, în condiţiile legii. 
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Art.3 - Obligaţiile Partilor: 
A. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie ……………………………………………………………… 
………………………………………………….. Contractul de achizitie cu Municipiul Onesti va fi semnat de catre 
liderul de asociere …………………………………………………………. desemnat ca fiind reprezentantul 
autorizat sa primeasca intructiuile pentru si in numele oricaruia si tuturor membrilor asocierii. 
 
B. Membrii asocierii convin ca asociatul………………………………………………….. sa fie desemnat in vederea 
efecuarii operatiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente contractului 
“……………………………………………………………………………………”. 
Datele de identificare financiara sunt urmatoarele: 
Cont bancar …………………………………………………… 
Denumire banca …………………………………………………… 
Adresa banca………………………………………………………….. 
Reprezentant legal ………………………………………………….. 
 
*Asociatul ………………………………………………………………… ca emite si incasa facturile aferente 
contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania acestea avand urmatoarele date de identificare: 
Denumire …………………………………………………………………… 
Sediu social……………………………………………………………………. 
Cod unic de inregistrare……………………………………………………. 
Nr. de ordine in Registrul Comertului……………………………………………………. 
Cont bancar………………………………………………………………………………………………. 
Denumire banca……………………………………………………………………… 
Adresa banca……………………………………………………………………. 
Reprezentant legal………………………………………………………. 
 
Nota * - Se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana 
jurídica nerezidenta in Romania 
 
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/). 
 
C.Partile vor raspunde solidar si individual in fata benficiarului in ceea ce priveste tóate obligatiile si 
responsabilitatile recurgand din/sau in legatura cu contractul. 
 
D. In caz de adjudecare, asociatii au convenit ca, cotele de participare in cadrul asocierii  si  
modalitatea de impărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate, conform procentelor de participare a 
fiecărei părţi, conform tabelului anexat. 
 

Firma/ 
compania 

Calitatea în 
cadrul 

asocierii 

Contribuţia 
tehnică și 

profesională a 
fiecărei părţi 

Repartizarea pe 
activități în 

cadrul 
contractului 

Ponderea 
% 

Repartizarea 
rezultatelor la 

încetarea 
contractului 

% 

Repartizarea 
rezultatelor în 

caz de încetare/ 
lichidare % 

 
 
 

 
 

     

       

 
E. Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului acordandu-si 
sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logística ori de cate ori situatia o cere. 
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F. Nici una dintre parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze, sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa 
transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea consimtamantului scris 
prealabil, atat al celorlate parti cat si al beneficiarului. 
Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele de executare si conditiile de executare a lucrarilor, cu 
prevederile contractului ce se va incheia intre ……………………………. (líder de asociere) si beneficiar. 
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. 
 
Art.5 – Durata de valabilitate a Acordului 
5.1 Se împuterniceşte SC...................................... , reprezentată prin ............ ..... .................. având calitatea de 
lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea, semnarea electronică şi depunerea acesteia în 
numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 
5.2 Se împuterniceşte SC , reprezentată prin ............................... 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). 
 
Fiecare parte are obligaţia de a-şi păstra calitatea de Parte în Acord pe întreaga perioadă de derulare a contractului, 
încheiat cu Municipiul Oneşti. 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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F O R M U L A R U L  9  
 

O F E R T A N T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
[ i n  cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

 
 
 

 
D O C U M E N T  I N T I T U L A T  P R O P U N E R E  T E H N I C A  

 
Cu privire la achizitia publica de servicii ce are ca obiect: 

„ Elaborare documentatie pentru obtinere avize si autorizatii de securitate la incendiu pentru Piata 
Agroalimentara Onesti si Centru Comercial Piata” 

       Cod de clasificare CPV: 71317100-4 Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul 
incendiilor si al exploziilor  (Rev.2).                                     

 
Subsemnatul(a).................................................................... (nume/ prenume), domiciliat(a) in 
.............................................  (adresa 
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Paşaport), seria  nr , eliberat de
 .................................................., 
la data de  .........................., CNP ....................................................................... in calitate de reprezentant 
legal/împuternicit al Ofertantului ........................................................................................................................., ( î n  
cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) la  procedura de achiziţie publica organizata 
pentru atribuirea contractului "...........................................................................”. organizată de MUNICIPIUL 
ONESTI, prezentam propunerea noastra tehnica : 
 
Nota: Ofertantii vor realiza un comentariu, punct cu punct al Caietului de sarcini prin care sa demonstreze 
corespondenta propunerii tehnice cu cerintele minime solicitate prin Caietul de sarcini. Se vor atasa si orice alte 
detalii pe care ofertantul le considera necesare pentru o analiza corecta si completa a ofertei. Conținutul 
propunerilor tehnice va fi descris în mod clar și cu un nivel suficient de detaliu. 

 
   
  
         Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile Capitolului 3 « Falsuri în înscrisuri » din Codul Penal. 
 
 
Data completării:_____/_____/_____ 

Subsemnatul_______________, în calitate de ____________, legal autorizat să semnez 

                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 

oferta pentru şi în numele __________________________________________________.                                                      
  (denumirea/numele operatorului economic) 
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                FORMULARUL  10 
 

OPERATORUL ECONOMIC                                                                            
 .........................................................................  
                  (denumirea/numele) 
  
 

 
DECLARATIE     

 
 
 

Subsemnata/ul .....................................................................……. reprezentant legal al 
................................................................... (denumire ofertant), declar pe proprie raspundere ca ne angajam ca pe 
parcursul indeplinirii contractului sa respectam obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de 
munca care sunt in vigoare la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin 
tratatele, conventiile si acordurile internationale în aceste domenii si care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii 
contractului. 

 
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din 

domeniile mediului, social si al relatiilor de munca care sunt in vigoare la nivelul Uniunii Europene, legislatia 
nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale în aceste domenii si care 
trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului si am inclus in pretul de oferta costul pentru indeplinirea 
acestor obligatii. 

 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

 
 
 
 
 
 

 Data completării:_____/_____/________ 
 
Subsemnatul________________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez 
                            (semnatura autorizată)                  (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Pag 18 din 34 

 

 

 

 
 
 

F O R M U L A R U L  1 1  
OPERATORUL ECONOMIC 
 

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

 
 
 
 

 
DECLARATIE DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE OFERTANT A CLAUZELOR 

CONTRACTUALE SI A CLARIFICARILOR/  MODIFICARILOR/ COMPLETĂRILOR LA 
DOCUMENTAŢIA ACHIZITIEI PUBLICE 

 
 
 
 
Subsemnatul(a)...........................................................  in calitate de …………….………………                                                                                                                      

(reprezentant legal/împuternicit) 
al ofertant/terț susținător/ofertant asociat/subcontractant  
 
………………………………………………………………………….. 
 (denumirea/numele ofertantului  - ofertant/candidat/ofertant/asociat/subcontractant),  
 
la  procesul de achiziţie publica ce are ca obiect:   

„ Elaborare documentatie pentru obtinere avize si autorizatii de securitate la incendiu pentru Piata 
Agroalimentara Onesti si Centru Comercial Piata” 

       Cod de clasificare CPV: 71317100-4 Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul 
incendiilor si al exploziilor  (Rev.2).                                     

 
organizat de MUNICIPIUL ONESTI, confirm ca acceptam clauzele contractuale  asa cum au fost acestea prevăzute 
in modelul de contract  parte componenta a documentatiei achizitiei. 
 

Totodată, confirm ca acceptam Clarificările/ Modificările la Documentaţia de atribuire (inclusiv anexele 
acestora) (daca exista). 
 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
 
 
            Data completării:_____/_____/_____ 
 
Subsemnatul________________, în calitate de ___________________, legal autorizat să semnez 
                            (semnatura autorizată)                            (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
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F O R M U L A R U L  1 2  
O F E R T A N T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
[ i n  cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

 
Către MUNICIPIUL ONEȘTI persoana juridica romana cu sediul în Onesti,  Bd. Oituz nr. 17, cod poștal 601032, 
jud. Bacău, România, Cod unic de inregistrare  4353250  
 
Denumirea Contractului:  

„ Elaborare documentatie pentru obtinere avize si autorizatii de securitate la incendiu pentru Piata 
Agroalimentara Onesti si Centru Comercial Piata” 

       Cod de clasificare CPV: 71317100-4 Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul 
incendiilor si al exploziilor  (Rev.2).                                     

 
1. Examinând    documentele achizitiei publice,    subsemnaţii,    reprezentanţi    ai    ofertantului 
........................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile   
şi   cerinţele   cuprinse   în   documentaţia   mai   sus   menţionată,   să   prestam 
...........................................................................  (se va completa cu denumirea contractului) pentru suma de 
............................................................................ lei (suma în litere şi în cifre fara TVA), la care se adaugă TVA în 
valoare de ............................. lei (suma în litere şi în cifre). 
2. În cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, constituim garantia de buna executie in 
conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire, respectiv: 
     |_| printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate 
de asigurări, în condiţiile legii 
     |_| reţineri succesive din facturile emise, în cuantum de  
     |_| 10 %  pentru fiecare factură în parte.  
     |_| prin virament bancar 
3. Ne angajăm ca. în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare. începem prestarea serviciilor cât mai 
curând posibil după primirea ordinului de începere. 
4. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  60 zile, (durata în litere şi cifre) respectiv 
până la data de.................... şi ea va rămâne obligatorie pentru noi  ....................................      (ziua/luna-anul) şi 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare): 
I..I depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar 
„alternativă/ altă ofertă'". 
|...I  nu depunem ofertă alternativă. 
 
6.Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă 
de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant 
între noi. 
Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită. 

In calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...........................................................................-  (denumirea/ numele operatorului economic) 
Data _________________ 
 
Ofertant .........(reprezentant legal/împuternicit) 
............................................................................ 
(denumirea Ofertantului -   in cazul unei Asocieri toţi membrii Asocierii) 
Nume si prenume 
........................................................... 
(semnătura si stampila) 
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A N E X A  L A  F O R M U L A R U L  1 2  
O F E R T A N T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
[ i n  cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

 
 
 
 

CENTRALIZATOR DE PRETURI 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Stadiu documentatie Valoare 
fara TVA lei 

TVA 
lei 

Valoare cu 
TVA lei 

Durata 
-luni- 

Obiectiv 1 Piata Agroalimentara Onesti 
1 intocmire documentatie in 

vederea obtinerii avizului 
de securitate la incendiu 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

2 intocmire documentatie in 
vederea obtinerii 
autorizatiei de securitate 
la incendiu 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Obiectiv 2 Centru Comercial piata 
1. intocmire documentatie in 

vederea obtinerii avizului 
de securitate la incendiu 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

2 intocmire documentatie in 
vederea obtinerii 
autorizatiei de securitate 
la incendiu 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

6 DOCUMENTATIE 
OBTINERE  AVIZE 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Total Obiectiv 1 
 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Total Obiectiv 2  
Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

TOTAL Obiectiv 1+ Obiectiv 2 
 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 
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            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 13 
Terţ susţinător 
.............................................................. 
 (denumirea) 
 
 

ANGAJAMENT FERM 
privind susţinerea acordata ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica 

 
 
Către, MUNICIPIUL ONEȘTI persoana juridica romana cu sediul în Oneşti, Bd. Oituz nr. 17, cod poștal 601032, 
jud. Bacău, România, Cod unic de inregistrare  4353250  
 
 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ....................................… (se va completa cu denumirea 
obiectivului), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având certificatul de inregistrare 
(CUI) nr. ...., cu sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în 
mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori 
economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor 
obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat 
între ofertant şi autoritatea contractantă. 
 Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost 
incluse în propunerea financiară. 
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... 
…………………………………(denumirea ofertantului): 

A. resursele tehnice şi/sau 
profesionale  ........................, conform anexei nr 
…. la prezentul Angajament. In acest caz, 
disponibilizarea resurselor mentionate se va realiza 
neconditionat, in functie de necesitatile care apar 
pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie, 
in vederea îndeplinirii integrale, reglementare şi la 
termen a contractului de achiziţie publică; 

B. experienta similara solicitata de 
achizitor prin Documentatia de atribuire, in valoare 
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totala de ……………, conform anexei la prezentul 
Angajament. In acest caz, in situatia in care 
ofertantul ………… intampina dificultati pe 
parcursul derularii contractului, ne obligam sa ne 
mobilizam resursele/utilajele/personalul astfel 
încât să intervină eficient, într-un timp rezonabil, 
în cazul în care situaţia necesită acest lucru, 
indiferent de locul lui de stabilire în România sau 
într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau o 
ţară terţă. Sub acest aspect, precizam in continuare, 
într-o maniera concludenta, modul concret in care 
ne vom mobiliza resursele/utilajele/personalul 
astfel încât să intervenim eficient, într-un timp 
rezonabil, în cazul în care situaţia necesită acest 
lucru, indiferent de locul de stabilire al subscrisei 
în România sau într-un alt stat membru al Uniunii 
Europene sau o ţară terţă, si anume: 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………. (se completeaza de 
catre tertul sustinator, sub sanctiunea neluarii in 
seama a angajamentului prezentat). 

In consecinta, in situatia in care ofertantul pe care il sustinem intampina dificultati sau nu isi va executa obligatiile 
asumate, conform contractului, iar achizitorul va notifica acestuia si subscrisei activarea obligatiei de executare a 
acelor obligatii prin intermediul subscrisei, in calitate de tert sustinator, ne obligam ca, in termenul rezonabil stipulat 
in notificare, dar nu mai tarziu de 15 zile de la primirea acesteia: 
- in cazul sustinerii conform lit A, sa punem la dispozitia executantului (ofertantul) resursele care fac obiectul 
acestui angajament, nominal, in mod complet si in stare functionala, respectiv disponibile pentru indeplinirea 
contractului,  si/sau (in functie de obiectul angajamentului) 
-in cazul sustinerii conform lit B, sa ne mobilizam cu toate resursele necesare in vederea indeplinirii integrale, 
reglementare si la termen a obligatiilor respective, substituindu-ne executantului (ofertantul) in derularea viitoare a 
contractului, in conditiile, la termenele si la pretul contractate. 
De asemenea, in acelasi cadru (conditii, termene si, dupa caz, preturi), ne obligam sa semnam cu achizitorul un act 
juridic care sa ateste punerea la dispozitie a resurselor transferabile angajate (conform lit. A), respectiv, in cazul 
resurselor netransferabile (conform lit. B), sa concretizeze substituirea de catre subscrisa a contractantului 
(ofertantul) in derularea viitoare a contractului in calitate de executant. 
In aceste scopuri, pe perioada de valabilitate a acestui angajament ne obligam sa conservam in patrimoniul 
subscrisei, cu orice titlu legal valabil, resursele tehnice/si sau profesionale puse la dispozitie prin acest angajament 
(pentru angajamentul privind resurse transferabile – lit. A), respectiv sa asiguram resursele tehnice si/sau 
profesionale care sunt necesare pentru garantarea indeplinirii integrale, reglementare şi la termen a obligatiilor 
contractuale, prin implicarea noastra directa (pentru angajamentul privind resurse netransferabile – lit. B). Orice 
modificari privind obiectul material al angajamentului, cum ar fi inlocuirea, instrainarea, schimbarea sau alte 
operatiuni juridice prin care acesta ar fi afectat, produse pe durata de valabilitate a angajamentului, vor fi notificate 
achizitorului in scris si in prealabil cu cel putin 15 zile, in vederea exprimarii acordului cu privire la modificarile 
care pot fi realizate, cu respectarea documentatiei de atribuire si a contractului, in conditiile legii. 
Noi, .....................(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod 
necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de 
.....................(denumire ofertant), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ............... (denumire 
operatorul) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, 
definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune. 
Noi, ................(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi 
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irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de 
................ (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu 
întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 
Noi,................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru 
prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, fiindu-ne 
in mod corespunzator aplicabile clauzele contractuale privind raspunderea si daunele aferente neexecutarii 
obligatiilor care revin executantului incepand cu data primirii notificarii din partea achizitorului privind punerea la 
dispozitie a resurselor angajate sau substituirea contractantului in indeplinirea contractului. 
Noi, ................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declaram ca, in contextul asumarii acestui 
angajament de sustinere, intre noi si ofertantul ................ (denumire ofertant) nu exista si ne asumam ca nu vom 
semna conventii de vreun fel care sa diminueze ori sa excluda aplicabilitatea vreunei prevederi a acestui angajament 
ori a dispozitiilor legale sau a clauzelor contractuale aplicabile si nici responsabilitatea ofertantului sustinut sau a 
subscrisei. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (3) din 
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, 
îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată 
.............................................................. (denumirea ofertantului). 

Data ................................             Tert sustinator, 
…………………………. 

                                                                                             (semnătura autorizata si stampila) 
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Anexa  la Formularul 13 
 
Terţ susţinător tehnic şi profesional   
.......................... 
(denumirea) 

 
Declaraţie 

 
Subsemnatul, reprezentant legal al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), certificat 
de inregistrare (CUI) nr. .... , declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat privind experienta similara, solicitata de achizitor prin Documentatia de atribuire, 
in valoare totala de ……………, conform tabelului de mai jos, sunt reale. 

In acest caz, in situatia in care ofertantul ………… intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, 
ne obligam sa asiguram indeplinirea integrală, reglementară şi la termen a obligatiilor contractuale, prin implicarea 
noastra directa. 
 

Nr Crt 

Denumirea si 
Obiectul 

contractului *) 
precum si 

informatiile 
necesare 
pentru 

demonstrarea 
indeplinirii 

cerintelor de 
calificare 

Denumire/ 
nume 

beneficiar/ 
client si 
adresa 

acestuia 

Valoarea 
totala a 

contractului 
la 

momentul 
depunerii 
ofertei - 
inclusiv 

Acte 
Aditionale 
(daca este 

cazul) 
(Lei fara 

TVA) 

Perioada 
de 

derulare  
**) 

Denumire/ 
Nume, 
Calitate 
ofertant, 

precum si 
procentul 
detinut in 

cadrul 
contractului (in 

cazul unui 
contractant 
asociat sau 

subcontractant) 
***) 

Valoare de 
contract 
aferenta 

ofertant din 
total contract 
(in baza % 
detinut in 

cadrul 
contractului) 

****) 

Valoarea serviciilor  
prestate DOAR de 

ofertant (in calitatea sa 
de Contractant Unic/ 
Contractant Asociat/ 
Subcontractant) in 

cadrul contractului pe 
ultimii 3 ani *** (Lei 

fara TVA) 
in functie de data 

depunerii ofertelor 
 

0 1 2 3 4 5 
6 = 3 (lei) * 5 

(%) 
7 

1        

2        

        

n)        

 
*) Se vor detalia: denumirea contractului, obiectul contractului, tipul  serviciilor prestate cu care operatorul economic 
(tertul sustinator) a participat efectiv la realizarea contractului, precum si toate informatiile din care sa rezulte 
indeplinirea criteriilor solicitate. 
**) Se va preciza perioada de incepere si de finalizare a contractului mentionat in coloana 1. 
***) Se precizeaza obligatoriu numele prestatorului, calitatea in care a participat la indeplinirea contractului [care 
poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociere); contractant asociat, subcontractant], 
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precum si procentul detinut de acesta in cadrul contractului, in cazul unui contractant asociat sau a unui 
subcontractant (in functie de acordul de asociere sau, dupa caz, contractul de subcontractare). 
****) Se va preciza valoarea de contract aferenta prestatorului, calculata in baza procentului detinut de acesta in 
cadrul contractului. 
*****) Se va preciza valoarea serviciilor prestate in ultimii 3 ani DOAR de catre operatorul economic (tertul 
sustinator) in calitatea detinuta de acesta in cadrul contractului (Contractant unic/ Contractant asociat in procent 
de…../ subcontractant in procent…... ) si care ii revine acestuia din contractul mentionat in coloana 1. Valoarea nu 
poate depasi valoarea inscrisa in coloana 6.  

 
In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de calificare, se vor prezenta certificate/documente 

edificatoare aferente unui contract sau a multor contracte anexate la ANGAJAMENTUL FERM privind susţinerea 
tehnica si profesională a ofertantului pentru fiecare contract prezentat in sustinerea acordata pentru indeplinirea 
cerintei experientei similare. 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codulul Penal 
referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati 
dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, 
atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se 
pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 
 
 Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică – experienta 
similara oferită .............................................. ......(denumirea ofertantului). 

 
Data ................................             Tert sustinator, 

                                             
                        …………………………. 

                                                                                            (semnătura autorizata si stampila) 
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Contract de prestări servicii 
Nr.......................din....................... 

 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
98/2016 aprobată prin H.G. nr. 395/2016, s-a încheiat prezentul contract de achiziţie publică de prestări 
servicii, între: 
1.  Părţile contractante 
1.1 -  MUNICIPIUL ONEŞTI, persoană juridică de drept public, în conformitate cu dispoziţiile art. 96 
alin. 1  din  O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ, 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 – 
Victor-Laurențiu Neghină, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,    
 şi 
1.2 - ........(se completeaza dupa adjudecare) ............  denumită operator economic,  cu sediul ȋn 
......................................,  telefon ...................., e-mail ...................., număr de înmatriculare  
........................., cod fiscal  ……………….,  cont  trezorerie  ……………………………….,   
reprezentată prin  …………………….., avȃnd funcţia de …………………….  în calitate de 
PRESTATOR, pe de altă parte, a intervenit următorul contract: 
 
2. Definiţii 
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract - prezentul contract și toate anexele sale; 
b)achizitor şi prestator – părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
 c)preţul contractului – prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 
d) servicii – activitățile a căror prestare face obiectul contractului; 
e) produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza în legătură cu 
serviciile prestate conform contractului; 
f)standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în caietul de sarcini și în 
propunerea tehnică; 
g) ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de achizitor către prestator privind prestarea 
serviciilor; 
h) despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către 
instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma 
încălcării contractului de prestări servicii de către cealaltă parte; 
i) penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în prezentul contract ca fiind plătibilă de către una din 
părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a 
obligaţiilor din contract; 
j) termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului sau 
producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care 
ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile 
lucrătoare; 
k) garanţia de bună execuţie: suma de bani care se constituie de către prestator în scopul asigurării 
autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 
l) forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi 
prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, 
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fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din 
părţi; 
 m)act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  
 n)conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea prestatorului de a exprima 
o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde 
prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu 
posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. 
Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează 
sub autoritatea şi controlul prestatorului; 
 o) zi - zi calendaristica; 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 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 specifică în 
mod diferit. 
3.3. Trimiterile la actele normative includ si modificările si completările ulterioare ale acestora, precum si  
orice alte acte normative subsecvente. 
3.4. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract este sau devine nulă, invalidă sau 
neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de executare a celorlalte prevederi 
din prezentul contract vor rămâne neafectate, iar părtile vor depune eforturile necesare pentru a realiza 
acele acte si/sau modificări care ar conduce la acelasi rezultat legal si/sau economic care s-a avut în 
vedere la data încheierii contractului. 
3.5. Clauzele contractuale susceptibile de mai multe întelesuri se interpretează coroborat cu toate 
documentele contractului si în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice 
actualizata si a altor acte normative date în aplicarea acesteia. 
 
 
 
Clauze obligatorii 
4. Obiectul principal al contractului 
4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile:  Elaborare documentație pentru obținere avize si 
autorizații  de securitate la incendiu pentru Piața Agroalimentară Onești și Centru Comercial Piața,  
municipiul Onești, județul Bacău în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul contract și prin documentația de atribuire. 
4.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 
 
5. Preţul contractului 
    5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 
...................... lei fara TVA ,  la care se adauga ...................... lei TVA.  
In total , pretul total va fi de ......................... lei cu TVA. 
Din care pentru:  
I. Obiectivul PIATA AGROALIMENTARĂ ONEȘTI - CENTRU COMERCIAL  – in valoare 
de............. lei fara TVA  
II. Obiectivul PIATA AGROALIMENTARĂ ONEȘTI – in valoare de............. lei fara TVA  
         Plata se va efectua separat pentru fiecare obiectiv. 
 
6. Durata contractului 
    6.1. - Durata prezentului contract este de maxim 12 luni, începând de la semnării lui de către abele 
părți, din care pentru: 
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I. Obiectivul PIATA AGROALIMENTARĂ ONEȘTI - CENTRU COMERCIAL: Intocmire 
documentatie in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu - 90 zile calendaristice de la data 
menționată în ordinal de începere; 
Intocmire documentatie in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu - 45 zile calendaristice 
de la data obtinerii avizului (acest termen depinde si de timpul in care sunt executate eventualele masuri 
constructive cuprinse in documentatia de avizare semnata si stampilata de catre ISU). 
II.Obiectivul PIATA AGROALIMENTARĂ ONEȘTI - Intocmire documentatie in vederea obtinerii 
avizului de securitate la incendiu - 180 zile calendaristice de la data menționată în ordinal de începere; 
 - Intocmire documentatie in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu - 90 zile calendaristice 
de la data obtinerii avizului (acest termen depinde si de timpul in care sunt execuatate eventualele masuri 
constructive cuprinse in documentatia de avizare semnata si stamilata de catre ISU). 
     6.2 Prezentul contract încetează să producă efecte la data încheierii recepției finale a serviciilor. 
     6.3 În situația sistării serviciilor din motive neimputabile părților contractante, durata de prestare se 
decalează în mod corespunzător. 
 
7. Documentele contractului 
7.1. - Documentele contractului sunt: 
a) propunerea tehnică a .....( se va completa dupa adjudecare) .....;  
b) propunerea financiară a .....( se va completa dupa adjudecare) .....;  
c) Documentația de atribuire (inclusiv clarificări); 
d) Garanția de bună execuție; 
e) Contractele cu subcontractanții; 
f) Procesele - verbale de recepție la terminarea serviciilor; 
g) Caietul de sarcini nr. 49708/07.09.2021 
h) Alte documente. 
 
8. Standarde 
8.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în 
propunerea sa tehnică. 
 
9. Caracterul public al contractului  
9.1.(1) Dosarul achizitiei publice are caracter de document public. 
(2) Accesul la aceste informații poate fi restricționat în cazul în care acestea sunt clasificate prin acordul 
părților sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 
(3) În cazul în care s-a precizat confidențialitatea anumitor clauze, o parte contractantă nu are dreptul de a 
face cunoscută respectiva prevedere fără acordul scris al celeilalte părți, cu doua excepții: 
- Informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 
contractantă 
- partea contractantă a fost obligată in mod legal să dezvăluie informația. 
 
10. Obligaţiile principale ale prestatorului 
10.1 (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 și cu cerințele 
caietului de sarcini - anexă la contract. 
(2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, 
materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de 
şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract. 
10.2. Prestatorul este pe deplin responsabil de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
10.3.(1) Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
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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 legătură cu serviciile prestate. 
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. 
(2) Toate rapoartele și documentele sau orice materiale achizitionate, compilate sau pregătite de către 
Prestator în executarea acestui contract vor fi proprietatea Autorității Contractante. Prestatorul se obligă 
să livreze aceste documente, în original, achizitorului dupa finalizarea contractului și să nu le utilizeze 
pentru alte scopuri decat cele prevazute in acest contract, cu exceptia cazului in care achizitorul îl 
autorizeaza in scris in acest sens. 
(3) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală și/sau 
industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării acestui contract, cu excepția cazurilor în care 
astfel de drepturi sunt preexistente contractului, vor fi proprietatea achizitorului, care le poate utiliza, 
publica sau transfera dupa cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă 
natură.   
(4)Prestatorul are obligatia de a ceda toate drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de autor asupra 
documentației care face obiectul prezentului contract odată cu predarea acesteia. 
10.4. Prestatorul va preda documentatia tehnică, atât în format scris, în 4 exemplare, cât și în format 
electronic, pe CD sau DVD in format word si pdf. 
10.5. Prestatorul se va conforma legislatiei si standardelor în vigoare: 
• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și copletările 
ulterioare; 
• Hotărârea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun 
avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și copletările ulterioare;   
• Ordinul MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi 
autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă   
• Ordinul MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care 
efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor   
• Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor   
• Alte acte normative si standarde aplicabile. Toate actele legislative mentionate se vor interpreta in 
functie de stadiul de la data elaborarii documentatiei (actualizarile legislative). 
 
 
11. Obligaţiile principale ale achizitorului 
11.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
11.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 de zile de la comunicarea 
facturii însoțită de recepția fără obiecțiuni a serviciilor prestate de către acesta. Plata facturilor emise 
reprezintă contravaloarea serviciilor prestate. 
11.3. Prezentarea cu date eronate a facturilor spre decontare face să nu curgă termenul de plată, dacă 
beneficiarul sesizează prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original 
prestatorului, în interiorul termenului de plată. Un nou temen de plată va cuge de la prezentarea facturilor 
de către prestator cu date corecte, potrivit legii și contractului. 
11.4. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice informaţii necesare îndeplinirii 
contractului. 
11.5 Achizitorul se obligă să achite direct subcontractantului prețul pentru partea sa din serviciile prestate, 
numai în măsura în care a  fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de 
subcontractare și dacă subcontractantul își exprimă opțiunea în acest sens.  
11.6 Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului fără nici o compensație, cu condiția ca această renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze 
dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde 
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numai plata corespunzătoare pentru partea din contract prestată până la data denunțării unilaterale a 
contractului. 
 
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor se aplica pe perioada de valabilitate a 
contractului de  achiziţie publică 
12.1. In cazul în care contractantul, din vina sa exclusivă, nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală egala cu nivelul ratei dobânzii de referinţa a Băncii Naţionale a 
României, plus 8 puncte procentuale/an din contravaloarea obligaţiilor neexecutate pentru fiecare zi de 
întârziere, pana la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor. 
 
13. Daune ce pot fi aplicate dupa expirarea valabilitatii contractului de achizitie publica  
a) Pentru neexecutarea totală a obligațiilor asumate și/sau care îi revin, contractantul are obligația de a 
plăti achizitorului cu titlu de daune –interese, o sumă în cuantum de 100% din valoarea totală a 
contractului exprimată la art. 5 din acesta. 
b) În cazul în care executarea este numai parțială, dar este corespunzătoare, suma datorată potrivit art. 5 se 
calculează proporțional cu nivelul produselor nefurnizate. Dacă nu se poate stabili proporția neexecutării 
contractului ori pentru executarea totală, dar necorespunzătoare, contractantul datorează achizitorului 
daune-interese în cuantum de 90% din valoarea totală a contractului, inclusiv, dacă este cazul, a actelor 
adiționale la acesta. 
c) În cazul în care executarea este parțială și totodată, necorespunzătoare, contractantul datorează 
achizitorului, cu titlu de daune-interese, o sumă în cuantum de 80% din valoarea totală a contractului, 
inclusiv, dacă este cazul, a actelor sale adiționale.  
d) În situațiile prevăzute la literele a,b, c din prezentul articol, achizitorul nu este dator să probeze 
existența și/sau întinderea prejudiciului suportat (caracterul indemnitar al clauzei penale). Contravaloarea 
cotei procentuale prevăzute la litera a,b, și c din prezentul articol se deduce din valoarea contractului.  
 
14. Rezilierea și încetarea contractului  
(1) Încetarea de drept a contractului are loc în momentul expirării termenului prevăzut la art. 6. 
(2) Rezilierea poate interveni numai într-unul dintre următoarele cazuri: 
a) Contractantul cedează, parţial sau integral, drepturile şi/sau obligaţiile generate de prezentul contract, 
către un terţ; 
b) Una dintre părţi intră în procedură de insolvenţă în condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind 
procedura insolvenţei. Părţile au obligaţia de a notifica celeilalte părţi intervenirea unei astfel de situaţii. 
În cazul în care una din părţi intră în procedura de faliment conform prevederilor din Legea nr. 85/2014, 
rezilierea  intervine de drept fără nici o altă formalitate prealabilă de la data pronunţării hotărârii 
judecătorului sindic; 
c) Contractantul declară că nu are capacitatea de a presta serviciile contractate, de la data comunicării 
acestui fapt sau de la data constatării de către achizitor că au trecut mai mult de 15 zile de când 
contractantul nu a mai prestat cel puţin una din obligaţiile contractate; 
d) Contractantul nu îndeplineşte total sau parţial obligaţiile prevăzute în contract cu plata daunelor-
interese în sarcina contractantului; 
(3)  Contractul poate  înceta și în următoarele situaţii: 
a) prin denunţarea unilaterală din partea autorităţii contractante, în perioada de valabilitate a acestuia, fără 
a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii 
contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate 
cu dispoziţiile dreptului comun, în una dintre următoarele situaţii:  
b) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit  art.164-167 din Legea privind achizitiile publice nr. 
98/2016;  
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c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 
obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii 
de Justiţie a Uniunii Europene.  
(4)  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 30 de zile de la apariţia 
unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară 
interesului public. 
(5) În cazul prevăzut la alin. (4) contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
Clauze specifice 
15. Garanţia de bună execuţie a contractului: 
15.1 (1)  Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în termen de 5 zile de 
la semnarea contractului,  în cuantum de 10% din preţul contractului fără T.V.A: 
-  fie prin virament bancar; 
-  fie prin deschiderea unui cont la dispoziția autorității contractante. Suma inițială care se depune de către 
prestator în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului, 
respectiv ..............  lei, și aceasta va deveni anexă la contract. Prestatorul are obligația de a deschide un 
cont la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți. În cazul în care autoritatea 
contractantă are calitatea de autoritate publică, instituție publică  sau operator economic cu capital integral 
sau majoritar de stat, prestatorul va deschide  la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent 
în administrarea acestuia un cont disponibil distinct la dispoziția autorității contractante. Constituirea 
garanţiei de bună execuţie se face în conformitate cu prevederile art. 39 si art. 40 din H.G. nr. 395/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Suma inițială care 
se depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din 
prețul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont 
prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite prestatorului până la concurenţa sumei de 10% din 
preţul contractului fără T.V.A.; 
- fie printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o 
societate de asigurări, în condițiile legii, care devine anexă la contract; 
(2) Prestatorul se obligă să-l numească ca împuternicit pe achizitor, asigurându-i accesul necondiționat la 
contul constituit conform alin.(1), în condițiile prezentului contract.  
15.2 Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% 
potrivit pct.15.1. Neconstituirea garanției de bună execuție în termenul indicat la pct.15.1., poate atrage 
rezilierea contractului  la solicitarea scrisă a  achizitorului.  
15.3 Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a făcut 
dovada constituirii garanției de bună execuție.  
15.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului 
creat, dacă prestatorul 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 prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au 
fost respectate. 
15.5 Restituirea garanției de bună execuție se realizează:  
Autoritatea contractantă are obligația de a elibera/ restitui garanţia de bună execuţie în cel mult  14 zile de 
la  data îndeplinirii de catre prestaror a obligațiilor asumate prin contractul de achiziție publică, dacă nu a 
ridicat până la acea data pretenții asupra ei. 
 
16. Recepţie şi verificări  
16.1  Achizitorul are obligatia de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile din oferta tehnică şi din caietul de sarcini. 
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16.2  Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu 
prevederile din prezentul contract. 
16.3 Recepția se realizează de către persoanele desemnate de către achizitor, în conformitate cu 
prevederile legale privitoare la tipul de serviciu.  
16.4 Prestatorul se obligă să răspundă pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el, și pe cele ale 
serviciilor, după ce au fost recepționate de către beneficiar și chiar dacă serviciile  nu au fost prestate de 
el. 
16.5 La finalizarea serviciilor, prestatorul are obligația de a notifica în scris  achizitorului că sunt 
îndeplinite condițiile de recepție solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.  
16.6 Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului  prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările legale în vigoare. În funcție de 
constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau respinge recepția.  
 
17. Modalități de plată  
17.1 Plata serviciilor se va face pe baza valorilor situațiilor de prestări servicii avizate de reprezentanții 
părților contractante, pentru care se vor emite în mod corespunzător facturi, în condițiile legii.  
17.2 Plata serviciilor prestate se va face în termen de 30 zile de la comunicarea facturii, conform art. 11.2. 
Nu se fac plăți în valută.  
17.3 Plățile parțiale trebuie să fie efectuate, la cererea prestatorului, la valoarea prestațiilor executate 
conform contractului. Prestațiile executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de servicii 
provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor.  
17.4 Situațiile de plată provizorii se confirmă în termen de maxim 30 zile de la verificarea serviciilor 
provizorii executate conform contractului.  
17.5 Plățile parțiale se efectuează, de regulă, în intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și 
garanția de bună execuție a prestatorului; ele nu se consideră de către achizitor, ca recepție a serviciilor 
prestate. 
17.6 Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către 
achizitor.  
17.7 Contractul nu va fi considerat încetat până când procesul-verbal de recepție finală  nu va fi semnat de 
comisia de recepție, care confirmă că servicile au fost executate conform contractului.  
 
18. Începere, finalizare 
18.1 Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor după primirea ordinului de începere emis de 
autoritatea contractantă. 
18.2 Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care 
se calculează de la data menționată în ordinul scris emis de achizitor în acest sens, în condițiile caietului 
de sarcini și ale contractului.  
 
19. Perioada de garanție acordată serviciilor  
19.1 Perioada de garanție este de 12 luni, începând de la data recepției la terminarea serviciilor.  
19.2(1) În perioada de garanție, prestatorul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a 
executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror cauză 
este nerespectarea clauzelor contractuale.  
(2) Prestatorul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1) pe cheltuiala proprie, în 
cazul în care ele sunt necesare datorită neglijenței sau neîndeplinirii de către prestator a oricăreia dintre 
obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.  
19.3 În cazul în care prestatorul nu prestează serviciile prevăzute la art. 19.(2) alin.(1), achizitorul este 
îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le presteze. Cheltuielile aferente acestor 
servicii vor fi recuperate de către achizitor de la prestator sau reținute din garanția de bună execuție ori 
din sumele cuvenite acestuia. 
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20.Ajustarea preţului contractului 
20.1 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în oferta 
financiara, anexă la contract. 
20.2 Pretul contractului este ferm pe toată durata contractului și nu se actualizează.  
 
21.Subcontractanţi 
21.1 Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia contracte cu 
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.  
21.2 (1) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanții desemnați.  
(2) Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora, precum și contractele încheiate cu 
aceștia se constituie în anexe la prezentul contract. 
21.3 (1) Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către 
subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită la momentul încheierii contractului de achiziție 
publică sau la momentul introducerii lor în contract, serviciile prestate contractantului potrivit 
contractului dintre contractant şi subcontractant.  
 (2) Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora 
este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor, prestator şi 
subcontractant sau de achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, prestatorul blochează 
confirmarea prestarii obligaţiilor asumate de subcontractant. 
(3) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(2) nu diminuează răspunderea prestatorului în ceea ce priveşte 
modul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică 
21.4 (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care îndeplineşte partea sa 
din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceştia nu îndeplinesc 
partea lor din contract. 
21.5 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu modifică valoarea aferentă serviciilor subcontractate, care va 
fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată și se va face doar cu 
acordul prealabil al achizitorului. 
21.6 (1)Subcontractanţii  schimbați au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care 
îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant 
la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării. 
(2) Contractele de subcontractare şi declaraţiile vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul 
începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi. 
21.7 Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru 
verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de 
implicare în contractul de achiziţie publică. 
 
22. Cesiunea si novatia 
22.1 Contractantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale, asumate prin prezentul 
contract.  
22.2 Contractantul poate cesiona doar creanţele născute din prezentul contract, obligaţiile născute 
rămânând în sarcina părţilor contractante astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. Cesiunea se poate 
efectua doar în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.  
22.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile art. 22.2. 
 
23. Forţa majoră 
23.1   Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
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23.2  Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
23.3 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. 
23.4  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. 
 
24. Clauza anticoruptie 
24.1. Prestatorul se obligă să ia toate măsurile necesare și rezonabile pentru a evita corupția și mita. În 
consecință, acesta nu va suferi, promite sau acorda și nu va determina un terț să ofere, să promită sau să 
acorde, prin intermediul angajaților, membrilor din conducerea acestora sau terților, beneficii  sau alte 
avantaje (respectiv numerar, cadouri de valoare sau invitații care nu au în principal scopuri profesionale, 
cum ar fi evenimente sportive, concerte, evenimente culturale, vacanțe și alte asemenea) angajaților sau 
membrilor din conducerea achizitorului, inclusiv rudelor acestora și altor persoane aflate în relații strânse 
similar acestora. 
24.2. În cazul unei încălcări grave a prezentei clauze, achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral, 
instantaneu, contractul existent fără preaviz și fără intervenția instanțelor judecătoresti, respectiv are 
dreptul de a sesiza organele competente potrivit legii. 
 
25. Soluţionarea litigiilor 
25.1  Achizitorul şi prestatorul 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. 
25.2  Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o 
divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze  de către instanţele judecătoreşti 
din România în a căror rază teritorială se află sediul achizitorului, conform prevederilor Legii nr.554/2004 
privind Contenciosul Administrativ. 
26. Limba care guvernează contractul 
26.1- Limba care guvernează contractul este limba română. 
27. Comunicări 
27.1 (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. 
27.2  Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
28. Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România 
 
           Părţile au înteles să încheie azi  ......................, prezentul contract în 2 (două) exemplare, din care 1 
(un) exemplar la achizitor şi 1 (un) exemplar la contractant. 
 
 
            Achizitor,  
MUNICIPIUL ONEŞTI        Contractant, 
......... (se completeaza dupa adjudecare)....... 
 
                PRIMAR  
 


