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Secțiunea I 
 

Fișa de date a achizi ției 
 

 
Achizitor: Unitatea administrativ-teritorială Oraș Breaza 
 
Titlul proiectului POR: ,, Crearea Centrului Na țional de Informare și Promovare Turistic ă 
(CNIPT) și Dotarea acestuia, în Ora șul Breaza, Jude țul Prahova ˮ, cod SMIS 42345  
 
Calitatea achizitorului in cadrul proiectului 
Beneficiar : Oraș Breaza 
 
1. INFORMATII GENERALE 

 
1.1. Achizitor 
 
Denumire:  Oraș Breaza 
Adresa : strada Republicii nr.82B, oraș Breaza, județul Prahova 
Localitate:  Prahova 
Cod po ştal : 105400 
Ţara:  Romania 
Cod unic de înregistrare:  2845486 
Tel/fax : 0244/340508, 0244/340428 
Persoana de contact:  Dedu Margareta Iulica 
E-mail:  primariabreaza@yahoo.com  
 
Mijloace de comunicare: în scris, prin oricare dintre următoarele modalităţi: 
a) prin poştă; 
b) prin fax; 
c) prin e-mail – primariabreaza@yahoo.com 
prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit.a)-c) 
 
1.2. a) Termen limita de depunere a ofertelor (data  si ora): 
 08.10.2015, ora 10,30 
     
b) Adresa unde se primesc ofertele: 
Registratura Primăriei orașului Breaza, Str.Republicii nr.82B, oraș Breaza, județ Prahova 
 
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentația pentru 
ofertanți sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind 
păstrate la sediul achizitorului, nedeschise. 
 
 
 
 



2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 
 

2.1. Descriere 
2.1.1) Denumire contract : 
“Servicii de achizi ționare programe informatice aferente proiectului Cr earea Centrului 

Național de Informare și Promovare Turistic ă (CNIPT) și Dotarea acestuia, în Ora șul 

Breaza, Jude țul Prahova ˮ, cod SMIS 42345 

Cod CPV – 4800000000-8 (rev.2) Pachete software și sisteme informatice  
 
2.1.2.) Descriere succinta a serviciilor ce vor fi achiziti onate: 
 În cadrul acestei activități, avem ca obiectiv dotarea cu programe informatice a a 
echipamentelor IT achiziționate prin proiect. 
 Caracteristicile specifice tehnice impuse de Caietul de sarcini sunt următoarele:  
 -sistem de operare : Windows 7 Professional 
 -Microsoft Office Home and Business 2013 
 -eset NOD332 Antivirus V6 
 Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare : Atestatul producătorului. 
Furnizorii trebuie să prezinte certificate de calitate și garanție, certificate de conformitate, instrucțiuni 
tehince în limba română 
 Condiții privind conformitatea cu standardele relevante : se vor respecta standardele de ultimă 
oră, autorizate în țara de origine a produsului.   
 
2.1.3) Loc de prestare:   oraș Breaza, Str.Republicii nr.82B, județul Prahova 
 
2.1.4) Procedura se finalizează prin “Contract de achiziţie (contract de prestari servicii)”. 
 
2.1.5) Durata contractului de achizi ţie public ă: 1 lună 
 
2.1.6) Divizare pe loturi:  DA �   NU X 
Se vor depune oferte pentru întregul volum de servicii solicitat. Nu se va accepta oferte parțiale. 
 
2.1.7) Acceptarea ofertelor alternative:  DA �   NU X 
 
 
3. PROCEDURĂ 

 
 

3.1. Procedura selectat ă 
 
Achizitie prin procedura ACHIZITIE DIRECTA   conform: 

• Art.19 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si 
completările ulterioare, 
 

4. LEGISLATIA APLICATA 
 



• Tratatul de instituire a Comunitătii Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificările si 
completările ulterioare; 

• Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achizitii publice de lucrări, de bunuri si de servicii; 

• Ordonanta de Urgentă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările si completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr.34/2006; 

• Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică din OUG nr.34/2006, cu modificările si 
completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a 
instrumentelor structurale; 

• Ordonanta Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor 
comunitare, precum si a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător; 

• Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului de stabilire a prevederilor generale privind Fondul 
European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999; 

• Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul 
comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale 
Parlamentului European si ale Consiliului în ceea ce priveste procedurile de achizitii publice, în 
ceea ce priveste revizuirea CPV; 

• Comunicarea Comisiei 2006/C 179/02 privind interpretarea reglementărilor comunitare în cazul 
contractelor care nu intra sub incidența, totală sau partială, a Directivelor privind achizitiile publice, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C179/2 din 1.08.2006; 

• Ghidul COCOF 07/0037/02 pentru determinarea corectiilor financiare care trebuie făcute asupra 
cheltuielii cofinantate din fondurile structurale sau din fondul de coeziune pentru neconformarea cu 
regulile achizitiei publice; 

• Prevederile ghidului solicitantului; 
• Prevederile contractului de finantare a proiectului. 
• Site-ul www.anrmap.ro 

 
 

5. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA C RITERIUL APLICAT 
PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE 

 
5.1) Preţul cel mai sc ăzut  � 
 

Observa ţie: 
În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preţ 

minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziţie se va solicita respectivilor ofertanţi, pentru 
departajare, o nouă propunere financiar ă în plic închis , caz în care contractul va fi atribuit 
ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. În situaţia în care egalitatea 
persistă, preşedintele comisiei de evaluare va identifica dintre participanţii care au formulat ofertele 
aflate la egalitate, pe cel care s-a înscris primul la procedură, desemnându-l câştigătorul procedurii, cu 
condiţia încadrării preţului solicitat în valoarea fondurilor alocate pentru această achiziţie. 
 
 



6. CRITERII DE CALIFICARE – CERINTE MINIME DE CALIF ICARE 
 

 
6.1)  Situa ţia personal ă a ofertantului 
  

1. Declaraţie privind eligibilitatea completat ă în conformitate cu Formularul nr. 2 din Sec ţiunea 
Formulare – în original; 
 

2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de Formularul nr. 3 din Sec ţiunea 
Formulare – în original; 

 
6.2)  Capacitatea de exercitare a activit ăţii profesionale (înregistrare) 

1. Pentru persoane juridice române: 
Certificat de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului,  din care s ă 

rezulte c ă: 

• domeniul de activitate al ofertantului corespunde o biectului procedurii; 

Pentru persoane juridice străine: 

- documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau 
de înregistrare/atestare ori apartenenţă profesională, în conformitate cu prevederile legale din ţara în 
care ofertantul este rezident. (documentul se va prezenta în copie, anexându-se şi traducerea 
autorizată în limba română). 

 
 
6.3)  Capacitatea tehnica si financiara  
 

1. List ă a principalelor servicii similare prestate în ulti mii 3 ani , conţinând valori, perioade de  
furnizare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Se 
va completa şi depune, în original, Formularul 4  din Secţiunea Formulare, precum si Anexa la 
Formularul 4; 

Prezentarea Listei principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani , conținând  
valori, perioade  de furnizare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante 
sau client privat. Se va completa și depune, în original, Formularul 4  din Secțiunea Formulare, precum 
și Anexa la Formularul 4; 

-Cerință minimă obligatorie; - 1 (unu) sau cel mult 2 (două) contracte de servicii finalizate 
în ultimii 4 ani (raportat la data deschiderii ofertelor) care să confirme prestarea de servicii similare cu 
o valoare minimă cumulată de cel puțin 7.000 lei fără TVA (se va anexa copie după contract și procesul 
verbal de recepție/predare primire). 
 

2. Fisa de Informa ţii generale  – se va completa şi depune, în original, Formularul 5  din 
Secţiunea Formulare; 

 
Nota: Ofertele care nu indeplinesc cerintele minime de calificare stabilite prin prezenta 

documentatie pentru ofertanti se considera INACCEPTABILE. Comisia poate accepta 
completari la cerintele de calificare dupa sedinta de deschidere a ofertelor in limita a           2 
(doua) documente. 
 
 



7. PREZENTAREA OFERTEI 
 
7.1) Limba de redactare a ofertei  – Română. 
 
7.2) Perioada de valabilitate a ofertei -  30 de zile de la data deschiderii ofertelor. 
 
7.3) Modul de prezentare a ofertei tehnice  
 

Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii 
serviciilor care urmează a fi prestate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. 
 

Ofertantul trebuie să prezinte: 
 

• un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin 
care să se demonstreze corespondenţa serviciilor prezentate în propunerea tehnică, cu 
specificaţiile respective; 

• CV-urile echipei de proiect propuse 
 
7.4) Modul de prezentare a ofertei financiare  
 

Ofertantul trebuie să prezinte Formularul de ofert ă nr. 7 indicat în Sec ţiunea Formulare . 
Preţul include toate cheltuielile care vor fi angajate de către prestator în condiţiile de prestare 

prevăzute de prezenta Fişă de date. 
 

Ofertantul va preciza perioada de prestare a serviciilor, preţul total, T.V.A., precum şi orice alte 
elemente de natură financiară sau comercială care sunt necesare pentru evaluarea ofertei. 
 

Pretul contractului este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a acestuia. 
 
 
 

7.5) Prezentarea ofertei (tehnice si financiare) si  a documentelor de calificare 
 

Depunerea ofertei 
 

Oferta se va depune la sediul achizitorului din orașul Breaza, Str.Republicii nr.82B, județul 
Prahova, direct sau prin poştă. 

 
Data limit ă pentru depunerea ofertei  și a documentelor ce însoțesc oferta: 08.10.2015, ora 

10,30. 
 

Modul de prezentare, sigilare şi marcare a ofertelor. 
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (tehnice şi financiare) şi al documentelor 

de calificare în original.  
Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, documentele vor fi semnate pe 

fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze 
ofertantul în contract.  



Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt 
vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.  

Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. 
Plicurile interioare trebuie să fie marcate după cum urmează: 

• Documentele de calificare, în original, în plic închis şi sigilat, pe care se va scrie denumirea şi 
adresa ofertantului, precum şi menţiunea: DOCUMENTE DE CALIFICARE; 

• Propunerea tehnică, în original, în plic închis şi sigilat, pe care se va scrie denumirea şi adresa 
ofertantului, precum şi menţiunea PROPUNERE TEHNICĂ; 

• Propunerea financiară, în original, în plic închis şi sigilat, pe care se va scrie denumirea şi adresa 
ofertantului, precum şi menţiunea PROPUNERE FINANCIARĂ. 

 
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa achizitorului şi cu inscripţia                           “A 

NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA  DE 08.10.2015, ORA  12,30“. 
 
 
 
7.6) Posibilitatea retragerii sau modific ării ofertei 
 
Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi documentele care însoţesc oferta, 
după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la 
procedura pentru atribuirea contractului, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este solicitat de 
comisia de evaluare conform prevederilor legale. 
 
Achizitorul nu-şi asumă răspunderea pentru ofertele depuse/transmise la o altă adresă decât cea 
stabilită în anunţul sau invitaţia de participare. Oferta care este primită după expirarea termenului 
limită pentru depunere, se pastreaza nedeschisă la sediul achizitorului. 
 
7.7) Deschiderea ofertelor   
 
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor - 08.10.2015 ora 12,30 la sediul achizitorului. 
 
7.8) Clauze specifice contractului 
 
7.8.1) Contract rezervat  – nu este cazul 
 
7.8.2) Clauze contractuale obligatorii 

- termen de plat ă: plata se va face in transe, in baza proceselor verbale de receptie conform 
graficului asumat și care face parte integrantă a Cererii de Finanțare și Contractului de 
Finanțare încheiat între UAT oraș Breaza și MDRAP. Plata se va face prin OP in baza 
facturilor fiscale emise de prestator. 
- modalit ăţi de plat ă: OP in contul de trezorerie indicat de vanzator; 
- durata contractului de prestari servicii: 1  lună. 

 
7.9) Solutionarea contesta ţiilor 

In situatia in care operatorii economici participanti la procedura contesta rezultatul procedurii, 
achizitorul va solutiona contestatia respectiva in conformitate cu prevederile prezentei documentatiei. 



Termenul de depunere al contesta ţiei este de  o zi incepand cu ziua urmatoare luării la 
cunoştinţă de către contestator cu privire la actul pe care acesta îl consideră nelegal. Contestaţia se 
depune la sediul achizitorului din Breaza, Str.Republicii nr.82B, Breaza, județul Prahova. 

Contestaţia va fi soluţionată de către o comisie desemnată de achizitor, iar decizia va fi 
comunicată contestatorului. 
 
6.1. Precizari finale 
 

Nu se solicită garanție de participare la procedură . 
Garanția de bună execuție a contractului – Cuantumul garanției de bună execuție este de 5% 

din valoarea contractului fără TVA  și se constituie conform art.90din H.G.925/2006. Mod de 
constituire a garanției de bună execuție: 1.Instrument de garantare emis în condițiile legii de o 
societate bancară sau de o societate de asigurări care se prezintă în original. 2.Rețineri succesive din 
sumele datorate din situațiile de plată intermediare, conform prevederilor H.G.1045/2011. 

În cazul ofertanților care se regăsesc în categoria întreprinderilor mici și mijlocii conform Legii 
nr.346/2004(făcând dovada în acest sens) garanția de bună execuție se constituie în procent de 50% 
din cuantumul precizat în documentația de atribuire. 

Data limită recomandată de transmitere a solicitărilor de clarificări: 0710.2015 
Plicul cu oferta va fi însoțit în exterior de o Împuternicire scrisă, însoțită de o copie a actului de 

identitate -  (conform Formularul nr. 1 din Secţiunea Formulare) – în original  și dacă este cazul de 
Acordul de asociere -  în original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sectiunea II 
 

Caiet de sarcini 
 

Achiziția programelor informatice aferente proiectului  
,,Crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și Dotarea 

acestuia, în Orașul Breaza, Județul Prahovaˮ , cod SMIS 42345 
 

Cod CPV: 4800000000-8 (Rev.2) - Pachete software și sisteme informatice 
 
1. Sursa de finanțare:  
Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5  

Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului,  
Domeniul major de intervenție 5.3.,,Promovarea potențialului turistic și crearea  

infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivit ății României ca destinație turistică  
Operațiunea – Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică  

(CNIPT) și dotarea acestora 
  
 2.Informații despre proiectul în cadrul căruia se derulează această achiziție 
 2.1.Denumirea proiectului: 

,,Crearea Centrului Național de Informare și Publicitate Turistic ă (CNIPT) și Dotarea 
acestuia, în Orașul Breaza, Județul Prahovaˮ , cod SMIS 42345 

2.2.Obiectivele, scopul, activități și rezultatele proiectului 
Obiectivul general al proiectului  
Prin înființarea Centrului de Informare și Promovare Turistică Breaza, se are în vedere 

promovarea resurselor naturale ale orașului, facilitarea accesului turiștilor la evenimente, festivaluri 
culturale, la atelierele meșteșugărești și la expoziții cu obiecte tradiționale. 

O bună informare asupra posibilităților turistice din zonă va fi întotdeauna apreciată de către 
turiști. Prin intermediul Centrului de Informare și Promovare Turistică, turiștii vor fi informați cu 
privire la posibilitățile de a efectua vizite turistice în orașul Breaza. 

 
3.Obiectul achiziției de servicii 
Autoritatea Contractantă este beneficiarul unui Contract de Finanțare pentru implementarea  

Proiectului ,,Crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și 
Dotarea acestuia, în Orașul Breaza, Județul Prahovaˮ , cod SMIS 42345 
 Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, Bugetul de Stat și 
Bugetul Local. 
 Proiectul propus se va derula pe o perioadă de 12 luni.(14.11.2014-13.11.2015) 
 Scopul contractului constă în realizarea în cadrul  activității nr.13 a achiziției de programe 
informatice, ce constau în posibilitatea de derulare propriu-zisă a activităților respectând atât 
prevederile contractului de finanțare, asigurând posibilitatea vizibilității și promovării rezultatelor 
proiectului. 
  



 
Obiectul contractului de servicii care va fi atribuit în urma acestei achiziții: 

 Achiziția de programe informatice aferente proiectului ,,Crearea Centrului Național de 
Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și Dotarea acestuia, în Orașul Breaza, Județul 

Prahovaˮ , cod SMIS 42345 

Cod CPV: 4800000000-8 (Rev.2) - Pachete software și sisteme informatice 
 

4.Oferta Financiară și Oferta Tehnică 
Ofertantul trebuie să completeze formularul de ofertă din secțiunea formulare. 

 Oferta va rămâne fermă pe toată durata de derulare a contractului și nu poate fi modificată. 
Propunerea tehnică va conține descrierea detaliată a serviciilor solicitate în conformitate cu 

descrierea din prezentul caiet de sarcini de la punctul 5. 
 Caracteristicile solicitate sunt minime și obligatorii, ofertanții având posibilitatea de a veni cu 
caracteristici superioare celor specificate la punctul5. 
 
 5.Descrierea serviciilor ce urmează a fi achiziționate 
 În cadrul acestei activități, avem ca obiectiv dotarea cu programe informatice a a 
echipamentelor IT achiziționate prin proiect. 
 Caracteristicile specifice tehnice impuse de Caietul de sarcini sunt următoarele:  
 -sistem de operare : Windows 7 Professional 
 -Microsoft Office Home and Business 2013 
 -eset NOD332 Antivirus V6 
 Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare : Atestatul producătorului. 
Furnizorii trebuie să prezinte certificate de calitate și garanție, certificate de conformitate, instrucțiuni 
tehince în limba română 
 Condiții privind conformitatea cu standardele relevante : se vor respecta standardele de ultimă 
oră, autorizate în țara de origine a produsului.   
 
 6. cerințe. 
 6.1.Personal 
 Ofertantul trebuie să documenteze, prin CV-uri semnate în original că dispune de personal 
pentru realizarea contractului de servicii.  
 
 6.2.1.Facilități care vor fi oferite de ofertant 
 Ofertantul trebuie să se asigure că experții săi au echipament și suport adecvat. În special, se va 
asigura că există suficiente resurse administrative, de secretariat și de interpretare/traducere pentru a 
permite experților să se concentreze pe responsabilitățile lor principale. 
  
 6.2.2.Facilități care vor fi asigurate de Autoritatea Contractantă: 
 Autoritatea Contractantă va acorda sprijin total pentru adaptarea activităților de comunicare 
publică la planul tehnic al proiectului.  
  
 
 7.Durata contractului: Data fixată pentru începere este data semnării contractului, iar perioada 
de prestare a contractului este de maxim 1 lună. 





Sectiunea III 
Formulare 

FORMULAR nr. 1 
 

ÎMPUTERNICIRE 

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în 
…………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la 
Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, 
reprezentată legal prin …...................................…………………………………………, în calitate 
...………………………....………, împuternicim prin prezenta pe ……………............………………, 
domiciliat în ……………...................………………… …………………..................………………, 
identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de 
……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de 
……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura ACHIZITIE DIRECTA  
organizată de (achizitor) …............................................................. în scopul atribuirii contractului de 
……………………………………...............................................………………   

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea 
la procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 
desfăşurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).  

 

    Data Denumirea mandantului 

…………… S.C. ………………………………… 

                                                                                reprezentată legal prin 

                                                             ___________________________ 
 (Nume, prenume) 

  
___________________________ 

 (Funcţie) 
___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 



FORMULAR nr. 2  
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit 

al ............................................................................................................................................................,  
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne 
aflăm in situaţia urmatoare: respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a 
unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de 
operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă individuală, 
fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.  

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

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ........................................................................  

      (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
    Data completării ...................... 
 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (Funcţie) 
___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 



FORMULAR nr. 3 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE  

 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit 

al .............................................................................................................................., (denumirea/numele 
si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura  pentru achiziţia de 
........................................................................... de către ……………………..,  
declar pe proprie răspundere că: 

a) nu ne aflăm în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activităţile comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui 
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu suntem într-o situaţie similară cu cele anterioare, 
reglementată prin lege; 
b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit. a); 
c) au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită;   
d) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani; 
e) nu am fost condamnaţi, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 
greşeli în materie profesională. 

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

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

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (Funcţie) 
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)  

 
 
 
 
 
 



 
FORMULAR nr. 4 

OFERTANTUL 
_________________________ 
(denumirea/numele) 

 
DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI 
 

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al 
_______________________________________________, 

(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile 
aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din 
prezenta declaratie. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane 
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai achizitorului 
______________________________________ _________cu privire la orice aspect tehnic si financiar 
in 
(denumirea si adresa achizitorului)                                                                                                          
legatura cu activitatea noastra. 

4.Prezenta declaratie este valabila pana la data de 
_________________________________________________ . 
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 
 

Ofertant,…………………………. (semnatura&stampila autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexă Formular 4  



 
 

 
Nr. 
Crt 
 

 
Obiectul contractului 

 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/ 
clientului, adresa 

 
Preţul total 

al 
contractului  

 
Procent 
executat  

% 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului  

0 1 2 3 4 5 
 

1 
 

     

 
2 
 

     

 
..... 

 

     

 
__________________ 

 (Nume, prenume) 
 

__________________________ 
 (Funcţie) 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULAR 5 
 
OPERATOR ECONOMIC 
............................................ 
 (denumire/nume) 
 
 

INFORMATII GENERALE 
 

1. Denumire/nume: 
2.  Cod fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 

  Fax: 
  E-mail: 
 

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare: ……………………………………………………………… 
             (număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare) 

6. Obiect de activitate, pe domenii: ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
   (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Cont IBAN nr. ………………………………… deschis la ………………………………………… 
 

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….… 

  (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
9. Principala piaţă a afacerilor: 

 
10. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: 

Anul  Cifra de afaceri anual ă 
(la 31.12) 

- lei - 

Cifra de afaceri anual ă 

(la 31.12) 
- echivalent euro - 

2011   
2012   
2013   

Medie anual ă:    
                                                                                                                                                                     

Operator economic 
(semnătura autorizată) 

 
 
 



FORMULAR nr. 7 
 
Ofertantul ......................................    
(denumirea/numele)        
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

 Către: Unitatea administrativ-teritorială oraș Breaza 
 Str.Republicii nr.82B, oraș Breaza, județul Prahova 

  
Domnilor: 

  
 1. Examinând documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți 

ai ofertantului ...................................., ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse 
în documentația mai sus menționată, să prestăm servicii privind Servicii de achiziție programe 
informatice aferente proiectului ,,Crearea Centrului Național de Informare și Promovare 
Turistic ă (CNIPT) și Dotarea acestuia, în Orașul Breaza, Județul Prahovaˮ, cod SMIS 42345, 
pentru suma de .........................lei, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare  de 
....... lei. 
 
2. Prestarea serviciilor va fi realizata pana la data de..............; 
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ................. zile, respectiv 

pana la data de ....................., si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand 
inainte de expirarea perioadei de valabilitate; 

4.  Precizam ca: 
� depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 
separat, marcat in mod clar “alternativa”; 
� nu depunem oferta alternativa. 
 

5. Pana la incheierea si semnarea contractluui de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 
comunicarea transmisa de dumnevoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind 
castigatoare, vor constitui un contract angajat intre noi; 

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

 
DATA : ..................... 

 
         Ofertant, ………….. 
         (semnătură autorizată) 

 
 

 
 
 
 



Sectiunea IV 
Model de Contract de prestari servicii 

NR :  ........./ ........2015 
 
Art.1 P ărțile contractante: 
Autoritatea contractant ă: 

Orașul Breaza, cu sediul în loc.Breaza, strada Republic ii nr.82B, jude țul Prahova, 
telefon 0244/340508, fax 0244/340428, cod po ștal 105400, e-mail: 
primariabreaza@yahoo.com , cod de identificare fiscal ă 2845486, reprezentat ă prin 
primar Costin R ăzvan BĂLĂȘESCU, în calitate de beneficiar, 
 
și 
S.C........................ S.R.L. cu sediul în str ada .................... nr........, .............. .., Cod Unic de 
Înregistrare nr........................... cont ban car nr........................... deschis la Trezor eria 
.............., ..............., tel./fax:......... ........, e-mail: ........................ ., reprezentat ă de 
dl./dna......................... , ................ . în calitate de prestator 
 

Art.2 Defini ții 
2.1.În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
a. contract  – reprezintă prezentul contract și toate anexele sale. 
b. beneficiar și prestator  – părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. pre țul contractului  – prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 
d. servicii  – activități a căror prestare fac obiect al 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 
aferent serviciilor prestateconform contractului; 
f. for ța major ă – un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii 
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face 
imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumereareanefiind eshaustivă ci 
enunciativă. Nu este condiserat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, 
fara a crea oimposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor 
uneia din părți; 
g. caietul de sarcini  – descrierea obiectivă a produselor, serviciilor sau lucrărilor necesare 
autorității contractante. Conține în mod obligatoriu specifivcații tehnice. 
h. zi – zi calendaristică; an – 365 de zile. 
 

Art.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.  
 

Art.4. Obiectul principal al contractului 
 4.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile privind ,, Servicii de achiziționare programe 
infomatice  aferente proiectului ,,Crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică 



(CNIPT) și Dotarea acestuia, în Orașul Breaza, Județul Prahovaˮ, cod SMIS 42345, în perioada 
convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. 
 
4.2 –Pachetul de servicii, care fac obiectul prezentului contract va cuprinde următoarele activități: 

Dotarea cu programe informatice a a echipamentelor IT achiziționate prin proiect se va face 
respectând următoarele specificații tehnice impuse de Caietul de sarcini:  
 -sistem de operare : Windows 7 Professional 
 -Microsoft Office Home and Business 2013 
 -eset NOD332 Antivirus V6 
 Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare : Atestatul producătorului. 
Furnizorii trebuie să prezinte certificate de calitate și garanție, certificate de conformitate, instrucțiuni 
tehince în limba română 
 Condiții privind conformitatea cu standardele relevante : se vor respecta standardele de ultimă 
oră, autorizate în țara de origine a produsului.    
 

Art.5. Valoarea contractului  
5.1 - Valoarea contractului este de  .....  lei total, din care       lei fără TVA ,  la care se adauga TVA in 
valoare de………lei. 
 

Art.6. Durata contractului  
6.1 - Durata prezentului contract este de 1 lună. 
6.2 – Durata poate fi diminuată dacă execuția lucrărilor și implementarea proiectului se va realiza 
înainte de termenul maxim încheiat prin Contractul de Finanțare. 
 

Art.7. Executarea contractului 
7.1 - Executarea contractului începe la data semnării contractului. 
 

Art.8. Documentele contractului: 
8.1 – Documentele contractului sunt: 
 a).caietul de sarcini; 
 b).propunerea tehnică și propunerea financiară; 
 c).graficul de îndeplinire a contractului; 
 d).graficul de plăți; 
        

Art.9. Obliga ţiile principale ale prestatorului  
9.1. Standarde 
Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi / sau performanţele prezentate în caietul 
de sarcini şi propunerea tehnică, anexe la contract.  
9.2. Drepturi de proprietate intelectuală 
Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra documentaţiei care face obiectul prezentului 
contract se transmit beneficiarului odată cu predarea documentaţiei. 
Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru/sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi 

ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu exceptia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor. 

9.3. Caracterul confidenţial al contractului 
(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 



    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 
persoane implicate în îndeplinirea contractului; 
    b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 
contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 
confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii 
contractului. 
(3) Părţile contractante vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la 
contract dacă: 
    a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 
contractantă; sau 
    b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 
pentru asemenea dezvăluire; sau 
    c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 

Art.10. Obliga ţiile principale ale achizitorului  
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzelor art. 13, serviciile prestate în termenul 
convenit.  
 

Art.11. Sanc ţiuni pentru neîndeplinirea culpabil ă a obliga ţiilor 
 11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul 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 din preţul contractului în valoare de 0,02% din valoarea contractului 
pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. 
 11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite de maxim 30 de zile, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată în valoare de 0,02% din valoarea facturii 
pentru fiecare zi de întârziere.  
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 
plata de daune-interese. 
 11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, 
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
prestator. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.  
 

Art.12.Garan ția de bun ă execu ție a contractului 
1) Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în termen 
de cel mult 5 zile de la data semnării contractului. 
(2) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie, pe toată perioada de derulare a acestuia, 
printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de 
asigurări sau prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. Garanţia trebuie să fie 
irevocabilă. În cazul constituirii garanţiei de bună execuţie prin reţineri succesive Prestatorul va 
deschide un cont bancar la dispoziţia Achizitorului, la o bancă agreată de ambele părţi, în care va 
depune 0,5% din valoarea, fără TVA, a contractului, respectiv …….. lei.  
(3) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este de 10 % din valoarea fără T.V.A. a 
contractului de servicii, respectiv ............. lei. 
(4) Garanţia se constituie pe toată durata valabilităţii contractului şi se restituie în termen de 14 zile de 
la data la care Achizitorului i-au fost rambursate toate cheltuielile eligibile, dacă Achizitorul nu a ridicat 
până la acea dată pretenţii asupra ei.  



(5) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
Prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
 

Art.13. Alte responsabilit ăți ale prestatorului 
13.1. Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalism și 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
13.2. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, 
să asigure resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de 
natură provizorie, fie definitivă cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării 
acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
13.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu Ghidul 
solicitantului, dar și de alte dispoziții legale aplicabile. Totodată, este răspunzător atât de siguranța 
tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată 
durata contractului. 
13.4. Prestatorul va avea obligația asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor cu 
respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale. 
 

Art.14. Alte responsabilit ăţi ale achizitorului  
14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 
 

 Art.15. Recep ţie şi verific ări  
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 
obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest 
scop. Recepţia prestărilor de servicii se va face pe bază de proces-verbal de recepţie. 
 

Art.16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare  
16.1 -  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 
primirea ordinului de începere a contractului.  
16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul 
convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.  
16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta 
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de 
prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.  
16.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului în 
valoare de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere.  
 

17. Documente şi modalit ăţi de plat ă 
17.1. Plata aferentă serviciilor prestate se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii 
facturii, care va fi insotita de rapoartele de activitate şi procesele verbale de recepţie a 
serviciilor prestate. 
 

Art.18. Ajustarea pre ţului contractului  
18.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract.  



18.2 - Preţul contractului nu se ajustează.  
 

Art.19. Amendamente  
19.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului.  
 

 Art.20. Cesiunea  
20.1 – Părților prezentului contract le este permisă doar cesiunea creanțelor (drepturilor) născute din 
contract, cesiune care însă nu va afecta obligațiile născute din acesta și care vor rămâne în sarcina 
părților contractante așa cum fost stipulate și asumate inițial. 
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract. 
 

Art. 20. For ţa major ă  
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  
20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  
20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.  
20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor.  
20.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
  Art.21. Solu ţionarea litigiilor  
21.1 - 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.  
21.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 
de către instanţele judecătoreşti din România.  
 

Art.22. Limba care guverneaz ă contractul  
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
  Art.23. Comunic ări  
23.1 - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
 (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
 23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.  
 

Art.24. Legea aplicabil ă contractului  
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  



24.2 Acest contract exprimă acordul deplin al părţilor contractante, cu privire la obiectul şi cauzele 
formulate în textul său; prezentul contract se completează cu reglementările legale în vigoare. 
24.3 Fiecare persoană care semnează acest contract în numele uneia din părţi, declară şi garantează 
că a fost pe deplin împuternicită să semneze acest act şi că au fost întreprinse toate măsurile 
necesare pentru a autoriza semnarea prezentului contract 
 
       Părţile au înţeles să încheie la sediul achizitorului, astăzi, ….., prezentul contract în două 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. Prin semnătură părţile atestă că se află în posesia 
unui exemplar. 
 
                   Achizitor,                                                                          Prestator,  
 
Unitatea Administrativ-teritorială                            S.C                  
Orașul Breaza,                                                              


