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SECTIUNEA III - FORMULARE 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea si 

prezentarea ofertei si a documentelor care o însotesc şi, pe de alta parte, să permită comisiei 

de evaluare examinarea si evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 

Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la 

procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta 

formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în mod corespunzător şi semnate 

de persoanele autorizate. 
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Operator economic        Formular nr. 9 

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

      (denumirea/numele) 

 

Nr. ________ / _____        

 

SOLICITARI  DE  CLARIFICARI 

 

  

 Catre, 

_________________________________ 

(denumire autoritate contractanta) 

 

 

 

 

Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de 

(tip procedura) 

achizitie publica ______________________________________________________ 

___________________________________– COD CPSA/CPV ________________, va adresam 

urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la: 

 

 

1. ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 

  2.____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 

  3.____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu 

privire la aspectele mentionate mai sus. 

 

Cu consideratie,  

  

S.C.____________________ 

       ___________________________ 

                    (adresa) 

 

……………………………………… 

(semnatura autorizata) 
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  Formular nr. 4 

 

      Operator economic 

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

      (denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

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

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu 

ma aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanţe 

judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda 

şi/sau spalare de bani. 

    Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

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

orice documente doveditoare de care dispun. 

 

 

 

     Data completării .............                Operator economic, 

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

                                                  (semnatura autorizata) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Formular 5  

Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

 

Subsemnatul (a) .............................................(denumirea, numele operatorului economic), în 

calitate de ofertant/ candidat/ concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ................................................... 

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data 

de...........................(zi/lună/an), organizată de Spitalul Judetean de Urgenta Braila , declar pe 

propria răspundere că: 

a) nu sunt în stare de faliment  ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul – sindic ; 

b) abrogata 

c) mi-am îndeplinit 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 care sunt stabilit până la data solicitată .................; 

    c^1) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit sau mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile 

contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să 

producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 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 ; 

          e) nu prezint informatii false, prezint informatiile solicitate de autoritatea contractanta, in 

scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. 

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

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

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

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

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

         

        Operator economic, 

        ……………………. 

        (semnatura autorizata) 
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Formular nr. 13 
Operator economic : 
 
 
 
 
 

DECLARATIE 
Privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

 
 
 
 
 
 
 
 Subsemnatul (a)   (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de ofertant/ candidat/ 
concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica 
avand ca obiect : (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de (zi/luna/an), 
organizata de (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca : 

- nu sunt in situatiile prevazutede articolul 69^1. 
Subsemnatul (a) declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in 

fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Operator economic, 
         (semnatura autorizata) 
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Formular 12 
 

CERTIFICAT 
     de participare la procedura cu ofertă independentă 

 
    I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 
............................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie 
publică organizată de ............................., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. 
.......................... din data de ........................, 
    certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din 
toate punctele de vedere. 
    II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................., următoarele: 
    1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 
    2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în 
condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice 
privinţă; 
    3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să 
înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 
    4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau 
juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează 
în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de 
participare; 
    5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare 
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 
    6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în 
ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a 
oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă 
elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri; 
    7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în 
ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor 
oferite; 
    8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui 
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. 
    III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele 
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. 

 
            Ofertant,                  Data 

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

                    Reprezentant/Reprezentanţi legali 
           (semnături) 

 
              ---- 
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Formular nr. 6 

    Operator economic, 

…………………………………………………  

 (denumirea/numele) 

 

 

 

INFORMATII GENERALE 

 

1. Denumirea/numele:…………………………………… 

2. Codul fiscal:……………………………………… 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon:…………………………… 

    Fax:…………………………… 

    Telex:…………………………… 

    E-mail:………………………………… 

    Cod postal ……………………………….. 

5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare ……………………… …………… ……………………. 
                   (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 

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

7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: …………………………………….. 
                                       (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

8. Principala piata a afacerilor: 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani incheiati financiar: 

                                                          Cifra de afaceri                  Cifra de afaceri 

         Anul                            anuala la 31.12.(mii lei)            anuala la 31.12(echiv.euro) 

   1. 

   2. 

   3. 

 Media anuala 

 

 

 

             Operator economic, 

………………………………… 

 (semnatura autorizata) 
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OPERATOR ECONOMIC       

__________________ 

 (denumirea/numele) 

 

EXPERIENTA SIMILARA 

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________. 

Numarul si data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

Tara: ____________________. 

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 |_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 

 |_| contractant asociat 

 |_| subcontractant 

4.1. Valoarea contractului: 

exprimata in  exprimata 

moneda in care in echivalent 

s-a incheiat  euro 

contractul 

a) initiala (la data semnarii contractului):  _________            ___________  

b) finala (la data finalizarii contractului): _________             ___________ 

4.2. Denumirea si cantitatea produselor similare :                                       . 

 

4.3. Valoarea produselor similare furnizate prin prezentul contract : 

exprimata in  exprimata 

moneda in care in echivalent 

s-a incheiat  euro 

contractul 

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

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: 

 ___________________________. 

6. Durata livrare instalare punere in functiune produse similare (luni) :_______  

7. Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara, cu referire in 

mod special la tipuri de echipamente/termene de livrare:  

------------------------------------------- 

 

Operator economic _______________________ 

              (semnătura autorizată)      
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Formularul 12G 

 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  
 

 

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

....................................................................................................................................,  

                        (denumirea/numele şi sediul/adresa 

candidatului/ofertantului) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 

prezentate în tabelul de mai jos 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 .......................... 

(denumirea şi adresa autoritaţii 

contractante) 

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 

 …………………………………… 

                                                                            (se precizează data expirării perioadei de 

valabilitate a ofertei)  

 

 
 

Operator economic 

_______________________ 

    (semnătura autorizată) 
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Anexa la Formular nr. 12 G  

 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

 

 

Denumirea 

produselor/lucrarilor 

subcontractate 

 

 

(U.M.) 
Cantitatea 

 

Procentul 

valoric al 

sucontractarii 

 

Perioada de 

livrare/executie 

 

Observatii 

0 1 2 3 6 7 8 

 

1 

 

      

 

2 

 

      

 

..... 
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Formular nr.6 

 
MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 

 

 La contractul de achizitie publica incheiat intre ____________________________ si 

________________________ privind executia           (denumire autoritare contractanta)        

(denumire subcontractant) 

_______________________________la “______________________________________”. 

         (denumire contract)                                               (lucrari,produse,servicii) 

                                                                           

1. Parti contractante: 
 Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________ 

____________________, reprezentata prin __________________ Director General si 

          (adresa,tel.,fax)                                                    

 

______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general 

 

Si S.C.________________________ cu sediul in_________________________________,                                                                                                                                                               

                                                                                             (adresa,tel.,fax)                                                      

reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director 

Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 

2. Obiectul contractului: 
Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: 

        (lucrari,produse,servicii) 

 

- ____________________ 

- ____________________. 

 

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

                           (lucrari,produse,servicii) 

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 

            

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general                                                                                                                               

a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate 

                                                                                     (lucrari,produse,servicii) 

in perioada respectiva. 

- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ 

           (lucrarilor, produselor, serviciilor) 

____________________________ de catre beneficiarul __________________________ 

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

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

                                            (lucrarilor, produselor, serviciilor) 

contractul, esalonata conform graficului anexa la contract. 

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

verbal incheiat la terminarea ____________________________. 

                                                (lucrarilor, produselor, serviciilor) 

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

dispozitiile legale. 

 

 

3. Alte dispozitii: 

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a    ____________________________ 
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                                                                                          (lucrarilor, produselor, serviciilor) 

 

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

in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea 

___________________________ nerealizata la termen. 

                                   (lucrarilor, produselor, serviciilor) 

 Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii 

penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. 

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

care contractantul le are fata de investitor conform 

contractului______________________________________________________________. 

                                                                                      (denumire contract) 

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

litigiile se vor solutiona pe cale legala. 

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

                                                                                            

                      _______________                                                 ______________ 

                          (contractant)                                                         (subcontractant) 
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Formular nr.7 

     

ACORD DE ASOCIERE 

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

Conform _______________________________________ (incadrarea legala) 

Noi, parti semnatare: S.C. _______________________ 

                                   S.C. ________________________ 

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ ___________ 

________________________________________ (denumire obiect contract) 

 Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 

1. ___________________________________ 

2.____________________________________  …………………. 

 Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate 

de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: 

_______ % S.C. ___________________________ 

_______ % S.C. ___________________________  

 Contributia fiecarei parti la realizarea sarcinilor economice comune convenite: 

_________________________________________________________________ 

Serviciile/ furnizarea de produse/ lucrarile necesare indeplinirii contractului pentru care a fost 

incheiat prezentul acord de asociere se vor realize in conformitate cu “Repartizarea 

serviciilor/furnizarii de produse/lucrarilor” –Anexa la acordul de asociere 

 Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: 

Liderul asociatiei S.C. _____________, reprezentat de ____________________, reprezinta 

asocierea in raport cu autoritatea contractanta, semneaza, in numele si pe seama asocierii, 

contractul de servicii/furnizare produse/lucrari preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la 

autoritatea contractanta in folosul partenerilor de asociere. 

 Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: 

conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite 

de comun acord, pe baza furnizarilor realizate de fiecare asociat, confirmate de autoritatea 

contractanta. 

  Impartirea rezultatelor financiare se va efectua _________ (lunar/la finalizarea contractului 

pentru care a fost incheiat prezentul acord de asociere) 

 Autoritatea contractanta va face platile catre liderul asocierii, in contul de virament: 

__________________________, deschis la_______________________________, urmand ca 

liderul asocierii sa efectueze repartizarea valorica catre asociati in modalitatile convenite. 

 Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: 

a) expirarea duratei acordului de asociere 

b) incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat  a contractului de 

asociere; 

c) lichidarea uneia dintre societati 

 Incetarea asocierii in conditiile lit. b) si c) vor fi obligatoriu notificate in scris celuilalt 

asociat si autoritatii contractante in termen de 5 zile de la data aparitiei cauzei. 

 Modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei 

parti pana la data incetarii asociatiei. 

 Prezentul acord de asociere este valabil pe toata durata contractulului pentru care a fost 

incheiat prezentul acord de asociere.  

 Prezentul acord a fost incheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte  si un 

exemplar pentru autoritatea contractanta. 

Alte clauze: __________________________________________________________ 

Data completarii:             

LIDERUL ASOCIATIEI,                                                      ASOCIAT, 

______________ __________________                           ___________________ 



 14 

 

 

 

FORMULAR A 

 

                                                                    DECLARATIE 

privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii 

 I.Date de identificare a intreprinderii 

    Denumirea intreprinderii 

…………………………………………………………………………………………………… 

Adresa sediului social 

…………………………………………………………………………………………………… 

Cod unic de inregistrare 

…………………………………………………………………………………………………… 

Numele si functia 

…………………………………………………………………………………………………… 

(presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent) 

II. Tipul intreprinderii 

  Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii: 

    □ Intreprindere autonoma. 

    □ Intreprindere partenera. 

    □ Intreprindere legata. 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii1                                                             

                                          Exercitiul financiar de referinta2 

Numarul mediu annual de  

            salariati 

Cifra de afaceri anuala neta 

 ( mii lei/mii Euro ) 

        Active totale 

  ( mii lei/mii Euro ) 

   

   

Important: Precizati daca, fata de exercitiul financiar anterior, datele financiare au inregistrat 

modificari care determina incadrarea intreprinderii intr-o alta categorie ( respectiv micro-

intreprindere, intreprindere mica, mijlocie sau mare ). 

□ Nu 

□ Da ( in acest caz se va completa si se va atasa o declaratie referitoare la exercitiul financiar 

anterior ). 

Semnatura…………………………………………………………………………. 

                  (numele si functia semnatarului, autorizat sa reprezinte intreprinderea) 

Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu 

realitatea. 

Data intocmirii……………………….                        Nume, prenume……………………. 

Semnatura………………………                        

Functie………………………... 

 

 

 1-Datele sunt calculate in conformitate cu Art.6 din Legea nr.346/2004, modificata si completata 

prin OG nr.27/2006. 

 2-Datele cu privire la numarul mediu annual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele 

totale sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale 

aprobate de actionari sau asociati. In cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la 

numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se 

declara pe propria raspundere. 
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Formular nr. 10A 

    Operator economic 

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

                                                            FORMULAR DE OFERTA 

                                                  Către ............................................................. 
                                                               (denumirea autorităţii contractante şi adresa completa) 

    Domnilor, 

1.Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .............. 

………… ………………………      (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate 

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, sa  prestam servicii de 

paza, in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila, pentru suma de ..................................... 

(suma în litere şi în cifre,  lei), respectiv …………………………….. (euro), platibila după recepţia 

si punerea in functiune a produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adăugată în valoare de 

................ (suma în litere şi în cifre, lei), respectiv…………………..(euro). 

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa prestam servicii de 

paza, in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila, în ............... (numarul în litere şi în cifre) 

zile de la semnarea contractului. 

3. Ne angajăm sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de ........ zile, (durata în litere şi 

cifre), respectiv pana la data de ................... (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi 

şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pana la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

5. Garantam ca produsele oferite, pastreaza calitate ceruta de standardele in vigoare, pentru o durata 

de exploatare in coditii normale, conform cerintelor din Caietul de sarcini. 

6. Precizam ca  nu depunem oferta alternativa. 

7. Am înţeles şi consimtim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, sa 

constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

8. Intelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe 

care o puteti primi. 

 

    Data .../.../...    ........................., (semnatura), în calitate de ....................., legal autorizat sa 

semnez oferta pentru şi în numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULAR C2 

 

 

 

 

 

CENTRALIZATOR DE PRETURI 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea produselor UM Pret / UM Valoare  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

 

                                                                         Ofertant, 

                                                                   .......……........... 
                                                                     (semnatura autorizata) 
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Formular nr. 1 

  Operator economic                                            Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

    ...........…………….                                                      nr. .......... / .......... 

    (denumirea/numele) 

 

 

                                   SCRISOARE DE INAINTARE 

 

               Către ..................................................... 

                    (denumirea autorităţii contractante si adresa completa) 

 

     Ca urmare a anuntului de participare apărute  in SEAP din .................../(ziua/luna/anul), privind 

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ........................./(denumirea contractului de 

achiziţie publica), 

    noi ........................./(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alăturat următoarele: 

1.coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conţinând, oferta în original si copie; 

2.Documentul ................. (tipul/seria/numărul, emitent) privind dovada constituirii 

garanţiei de participare, în cuantumul şi forma stabilite prin documentaţia de atribuire;     

    Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

          Data completării ...............             Cu stima, 

 

                                                      Operator economic 

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

                                                  (semnătura autorizată) 
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FORMULAR C 

                                         

ÎMPUTERNICIRE 

 

 

 

Noi/eu ……………………………………………………(denumirea/numele     completă/complet  

a ofertantului)…………………………………………………………… având sediul  social 

/domiciliu în ( adresa 

completă)……………………………………………………………………………………… 

telefon…………………………..fax………………………………reprezentată prin ( 

nume,prenume,funcţie) – dacă este 

cazul…………………………………………………………………………… 

 

 

ÎMPUTERNICIM 
 

Prin prezenta pe dl./d-na………………………………………………….  

domiciliat(ă) în ……………………………………… (adresa completă) 

care se legitimează cu B.I. (C.I.) seria ………………, nr. ........................................ 

emis de ……………………..........……………. la data de …............................... 

sau cu paşaport seria………...,nr………...…………….., emis de .................................... 

la data de ……………………………….......... 

 

                                               SĂ PARTICIPE ÎN NUMELE NOSTRU ŞI PENTRU NOI  

la procedura privind atribuirea contractului de furnizare:.......................................... 

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

........................................., organizată de  SPITALUL  JUDEŢEAN DE URGENTA BRAILA. 

 

 

 

Data……………………… 

                                                           

 

                                                              ………………………………… 

                                                            Semnăturile autorizate şi ştampila 
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     Formular – Model Scrisoare de garantie bancara            
 
 BANCA 
   ___________________ 
               (denumirea) 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

 
 

Catre ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, 
                        (denumirea contractului de achizitie publica) 
noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________, 
                      (denumirea bancii)                                                                                             (adresa bancii) 
ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de 
                                                           (denumirea autoritatii contractante)  
__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba 
                    (in litere si in cifre) 
obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice 
ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: 
 
    a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate  
                                                  (denumirea/numele) 
a acesteia; 
                     
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                    (denumirea/numele) 
nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; 
 
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                     (denumirea/numele) 
a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 
 
d) CNSC respinge o contestatie a ofertantului ___________________________, 
                                                                                        (denumirea/numele)                             in conformitate 
cu prevederile art.278.1 alin. (1) din OUG 34/2010 
 
 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________. 
 
Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

          
         (semnatura autorizata) 
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CONTRACT PRESTARI SERVICII 
 
1.  Preambul 

 
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA cu sediul in Brăila, Sos. Buzăului, nr.2 Judeţul Brăila, 

tel. nr. 0239/692222, fax nr. 0239/692455, cod fiscal 4342863, cod IBAN RO 22TREZ 1515041XXX000384, 
deschis la Trezoreria Brăila reprezentat prin Manager – Ec. Sin Rodica si Director financiar contabil  - Ec. 
Chirita Irina, în calitate de BENEFICIAR 

 
Şi 

  
S.C..............................................., cu sediul în .............................................................. telefon/fax 

............................................., număr de înregistrare la Registrul Comerţului: ........................, Cod Unic de 
Inregistrare ......................,cont RO ............................, deschis la Trezoreria ...................., reprezentată prin 
Administrator – ..............................., în calitate de  PRESTATOR, pe de altă parte. 
 
 Părţile, de comun acord au convenit încheierea prezentului contract de prestari servicii, in urmatoarele 
conditii:  
 
 2.  Definiţii  
 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele 
la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform 
contractului; 
f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 
care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau 
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără 
a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
j. zi - zi calendaristică; luna-30 zile; an - 365 de zile. 
 
 3.   Interpretare 

 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 

in mod diferit. 

 

4.  Obiectul contractului 

 

4.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciul de paza, protectie, securitatea personalului medical si ordine 
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publica conform  planului de paza insusit de ambele parti si aprobat de organele competente, la SPITALUL 
JUDETEAN DE URGENTA BRAILA, la obiectivele situate in : 
         Pavilionul A si C – Şos. Buzăului nr. 2; 
         Pavilionul B – Str. Pietătii nr. 1-3; 
        Pavilionul D – B-dul Independentei, nr. 296; 
 
 
Dispozitivul de paza va fi consemnat in planul de paza pentru fiecare locatie in parte; 

4.2  Datele referitoare la obiective, dispozitivul de paza, programul de lucru, consemnele particulare  cat si cele 
generale, precum si alte date sunt consemnate in planul de paza anexat la contract.  

4.3  Predarea/primirea obiectivelor din contract se consemneaza intr-un proces verbal.  

 

5. Pretul contractului si modalitati de plata 

 

5.1  Pretul contractului reprezinta contravaloarea serviciilor efectuate de prestator si este stabilit in urma 
acceptarii ofertei financiare depusa de furnizor, in cadrul procedurii de atribuire organizata de autoritatea 
contractanta, cu o valoare totala de ...............................lei fara TVA,  sau dupa caz ....................... euro, la 
care se adauga TVA (respectiv ......................... lei fara TVA, lunar ). 

5.2  Plata prestatiei lunare se va efectua de catre Beneficiar catre Prestator in  contul RO ..........................., 
deschis la Trezoreria Brăila, prin ordin de plata, pe baza facturii fiscale emise de prestator, dupa efectuarea 
prestatiei, in termen de maxim 60 zile calendaristice de la comunicarea facturii. Se considera ca data a 
efectuarii platii, data ordinului de plata cu stampila bancii beneficiarului. Data facturarii este ziua de 30 a lunii in 
curs. 

5.3  În vederea încadrării în valoarea fondurilor alocate, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a diminua 
volumul de servicii solicitate. 

 

 6. Durata  si executarea contractului 

 

 6.1 Durata prezentului contract este de 12  luni, care curg de la data de ..............................   

            6.2 Executarea contractului începe dupa constituirea garantiei de buna executie, conform prevederilor art. 10, 
din prezentul contract..              

 

7. Documentele contractului 

 

7.1  - Documentele contractului sunt: 

- prezentul contract, 

- caietul de sarcini, 

- propunerea tehnica si propunerea financiara 

- planul de paza 

- anexa nr.1 – PV predare-primire bunuri 

- garantia de buna executie, 

 

 

 

 

8. Garantii 

 

 8.1. PRESTATORUL garanteaza pentru eventualele prejudicii cauzate Beneficiarului din vina agentilor 
de paza, pentru bunurile  aflate in paza. 
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   9. Raspunderea partilor 

A) Obligatiile Prestatorului  

a) Sa asigure servicii de paza si protectie pentru siguranta si integritatea obiectivului, bunurilor si valorilor 
incredintate de Beneficiar, in conformitate cu prefederile ofertei tehnice inaintate cu prilejul procedurii de 
atribuire a contractului. 

b) Sa respecte prevederile Legii nr.333/2003 privind consemnul general si cere stabilite de Beneficiar in 
planul de paza privind consemnele particulare ale fiecarui post de paza. 

c) In caz de producere a unor incendii sau avarii produse la instalatii de orice natura, conducte sau 
rezervoare cu substante de orice natura, la retelele electrice sau telefoane, precum si in orice alte 
imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, prestatorul este obligat: 

- Sa alerteze institutiile abilitate pentru rezolvarea situatiilor mentionate; 

- Sa ia masurile ce se impun pentru limitarea consecintelor evenimentelor, pana la sosirea 
organelor abilitate si la nevoie si dupa sosirea acestora.  

- In caz de incediu/pericol de incendiu, sa contribuie la prevenirea si stingerea incediilor pana la 
sosire formatiunilor specializate si la nevoie chiar dupa sosirea acestora, sa ia masuril imediate 
in vederea salvarii persoanelor si a valorilor aflate in obiectivul de paza, fara a neglija obligatiile 
specificate in Planul de Paza. 

d) Sa permita accesul in perimetrul pazit numai in conformitate cu dispozitiile Beneficiarului. 

e) Sa conlucreze permanent cu inspectorul de protectia muncii, angajat al Beneficiarului, pentru instruirea 
suplimentara a personalului de paza, specifica activitatii obiectivului pazit. 

f) Sa intocmeasca documentatia cu planul de paza necesar desfasurarii activitatii in conditiile de 
siguranta, cu respectarea normelor de protectia muncii si PSI, si sa-l inainteze organelor abilitate pentru 
avizare.  

g) In cazul in care aparitiei de modificari in planul de paza, va anunta din timp pe beneficiar, si va  lua 
masuri de instruire, organizare si adaptare la noua situatie.  

h)  Sa identifice locurile si punctele de risc din perimetrul obiectivului de paza si sa le comunice 
achizitorului,  in vederea optimizarii activitatii de paza si a prevenirii savarsirea unor fapte de natura a 
aduce prejudicii achizitorului. 

i) Sa legitimeze si la nevoie sa opreasca accesul persoanelor despre care exista date sau indicii ca au 
savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite, in perimetrul aflat sub paza. 

j) In cazul infractiunilor flagrante, are obligatia sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, impreuna cu 
bunurile ce fac obiectul infractiunilor sau a altor fapte ilicite, fiind obligat totodata sa ia masurile ce se 
impun pentru conservarea si paza lor, aspecte pentru care va incheia un proces verbal pe cre il va 
inanta achizitorului. 

k) Sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa depuna 
toate diligentele, la solicitarea beneficiarului si/sau a Politiei, in vedrea identificarii si prinderii autorilor. 

l) Sa aduca la cunostinta beneficiarului orice evenimente si masurile luate pentru rezolvarea acestora, in 
timpul executarii serviciului de paza; 

m) Sa asigure accesul controlat si ordinea in perimetrul Spitalului Judetean conform dispozitiilor primite de 
la Beneficiar. 

n)  In situatia in care, din vina prestatorului, se produc pagube asupra  bunurilor  aflate in cadrul 
obiectivului  de paza, conform PV de predare-primire, prestatorul este obligat a  acoperi aceste pagube 
in  intregime. 

o) Prestatorul se obliga sa suporte  valoarea pagubei constatate in conditiile pct. 9 lit. "n", cu valoarea 
prestarii din luna respectiva sau, daca este cazul, si cu valoarea prestatiei din lunile urmatoare. In cazul 
in care contravaloarea prestatiei pentru lunile contractate, nu acopera valoarea prejudiciului cauzat, 
prestatorul se obliga sa achite diferenta pana la intreagha valoare a pagubei, din surse proprii. 
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p)  Sa comunice lunar beneficiarului, odata cu factura, situatiile care pot conduce la slabirea sistemului de 
paza si la inlesnirea sustragerilor de bunuri, precum si masurile ce trebuie intreprinse pentru inlaturarea 
acestor situatii. 

q) Agentii prestatorului au obligatia, sa poarte doar in timpul efctuarii activitatii de paza si protectie, 
mijloacele de aparare, de protectie si dupa caz armamentul cu care sunt dotatisi sa faca uz de arma 
numai in cazurile prevazute de lege. 

r) Agentii prestatorului au obligatia de a purta uniforma si insemnele distinctive pe parcursul desfasurarii 
actvitatii de paza si protectie. 

s) Prestatorul are obligatia dfe a efectua pregatirea fizica si de specialtate a agentilor, in scopul asigurarii 
prestarii serviciului la parametri optimi. 

 

B) Obligatiile Beneficiarului.  

a) Sa asigure prestatorului conditiile necesare desfasurarii activitatii de paza si protectie, fara a-l  ingradi si 
fara ai genera pagube.   

b) Sa controleze calitatea prestatiilor si sa incheie procese verbale de verificare ori de cate ori constata 
posibile probleme, comunicand imediat copii ale acestora prestatorului.  

c) Sa efectueze plata catre prestator in conditiile prevazute la art. 5.1. si 5.2. din prezentul contract. 

d) Sa ia masurile care ii revin conform planului de paza. 

e) Sa nu foloseasca personalul de paza in activitati care nu au legatura cu obiectul prezentului contract. 

f) Sa anunte prestatorul cu privire la schimbarile din planul de paza ce ar necesita schimbari in ceea ce 
priveste efectuarea serviciului de paza; 

 

 

g) Sa comunice prestatorului daca in incintele protejate se afla bunuri de valoare deosebita, produse 
toxice ori alte materiale periculoase. In acest sens va comunica valoarea, locul si gradul de 
periculozitate a acestor bunuri. 

 

    10. Garanţia de bună execuţie a contractului 

 

    10.1. Garantia de buna executie, in cuantum de 10% din valoarea contractului fara T.V.A.,       

reprezentand ....................lei.. Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie in cuantum 

de....................... din valoarea fara T.V.A. a contractului, respectiv suma de..................... lei, 

constituita de prestator astfel incat acesta sa respecte conditiile prevazute la art. 6.1. si  6.2. si in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea infiintarii 

intreprinderilor mici si mijlocii. 

10.2. Prelungirea termenului de prestare a contractului, prin act aditional, atrage prelungirea in mod 

corespunzator a perioadei de valabilitate a garantiei de buna executie. 

10.3. Nerespectarea obligatiilor privind constituirea garantiei de buna executie atrage rezilierea de 

drept a prezentului contract, fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata. 

10.4 Beneficiarul  se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce prestatorul a facut 

dovada constituirii garantiei de buna executie. 

10.5 Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita 

prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator 

obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna 

executie, beneficiarul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata 

obligatiile care nu au fost respectate. 

10.6 Beneficiarul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 zile de la data 

indeplinirii de catre prestator a obligatiilor asumate prin contract. 
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11. Receptie si verificari 

11.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din planul de paza.  

11.2  Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din planul de paza. 

11.3 Beneficiarul are obligatia de a notifica in scris prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti 
pentru acest scop.  

11.4. Verificarea calitatii serviciului prestat se face de catre beneficiar, impreuna cu imputernicitul 
prestatorului, coordonatorul de obiectiv, astfel: 

- prin sondaj de catre imputernicitii prestatorului si a beneficiarului.     

11.5  Problemele constatate in urma verificarilor efectuate de beneficiar, vor fi comunicate prestatorului, in 
scris si se va mentiona si termenul de reglare a acestora. 

 

12. Forta majora 

 

12.1  Partile sunt exonerate de raspundere pentru orice situatii de nerespectare a prevederilor contractuale 
datorate cazurilor de forta majora, constatate si dovedite conform legii. Forta majora este un eveniment 
extraordinar, imprevizibil si insurmontabil, o situatie pe care nu o poti prevedea si inlatura, chiar daca ar fi luate 
toate masurile de prevenire. 

a) Partea care invoca evenimentul respectiv trebuie sa aduca la cunostiinta celeilalte parti, in 
termen de 48 de ore, producerea acestuia si sa ia masuri in vederea limitarii consecintelor 
respectivului eveniment.  

b) In termen de 15 zile de la data invocarii fortei majore fiecare parte va avea dreptul sa notifice 
celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata 
pretinde celeilalte parti daune.  

c) Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majora, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se conveneau partilor pana la aparitia acesteia.  

d) Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului 
contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

                   

13.  Solutionarea litigiilor  

 

13.1  Partile se obliga sa execute prezentul contract intocmai si cu buna credinta. In toate cazurile reglementate 
de prezentul contract, debitorul obligatiei de executat este de drept in intarziere la implinirea termenelor stipulate 
in contract, fara a mai fi necesara o notificare in acest sens.  

13.2  Litigiile aparute intre partile contractante vor fi solutionate pe cale amiabila, iar atunci cand nu este posibil, 
de catre intstanta judecatoreasca pe raza careia se afla sediul beneficiarului. 

 

14. Penalitati, daune -  interese ( sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor ) 

 

14.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute una sau mai multe 

obligaţii asumate prin contract, atunci acesta are obligatia de a plati beneficiarului, cu titlul de 

penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0.1 % din valoarea contractului, pentru fiecare 

zi de intarziere, pana la indeplinirea obligatiei contractuale. 

14.2 - În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci prestatorul este indreptatit sa solicite penalitati in cuantum de 0.1% din 

plata neefectuată, pentru fiecare zi de intarziere. In acest sens prestatorul va emite o factura insotita 



 25 

de calculul penalitatilor (durata si valoare). 

14.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a solicita rezilirea contractului  şi de a pretinde plata de 

daune-interese. 

14.4 - Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată executorului, 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 corespunzatoare pentru partea din  

contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

14.5 Prestatorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în 

justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi. 

 

15. Incetarea si rezilierea contractului 

 

15.1  Prezentul contract de prestari servicii inceteaza de drept, fara interventia instantei de judecata in 
urmatoarele situatii :  

 expirarea perioadei pentru care a fost incheiat  

 cand intervine o cauza de forta majora constata si invocata in conditiile legii, in derularea 
contractului.  

 pe baza acordului partilor  

 in urma cesionarii contractului de catre prestator, fara acordul scris al beneficiarului.  

Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de incetare cu cinsprezece 
(15) zile inainte de data la care urmeaza sa-si produca efectele. 

15.2  Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate 
de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-interese.  

15.3 Intarzierea inceperii prestarii cu mai mult de 10 zile, conduce la rezilierea contractului de catre beneficiar la 
expirarea acestui termen.  

15.4 Rezilierea contractului din vina prestatorului se va putea face numai dupa un preaviz de 60 zile,timp in care 
prestatorul va desfasura in continuare activitatea de paza.In aceasta perioada beneficiarul va putea organiza o 
noua selectie. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a nu accepta la selectiile urmatoare pe prestatorul din vina 
caruia s-a reziliat contractul de paza. 

15.5 Prin denunţare unilaterală, la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea 
contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat Prestatorului în termen 
de 15 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care Beneficiarul a avut 
cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe. 

 

 16. Cesiunea  

 

16.1  Prestatorul are obligatia de a nu transfera, in totalitate sau partial, obligatiile sale asumate prin contract, 
fara sa obtina in prealabil acordul scris al baneficiarului.  

16.2  Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind obligatiille asumate prin contract.  

 

17.  Solutionarea litigiilor  

 

17.1  Beneficiarul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,prin trative directe, 
orice neantelegere sau disputa care se poate ivi in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.  
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17.2  Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative beneficiarul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod 
amiabil o divergenta contractuala,fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele 
judecatoresti din Romania. 

 

 18. Dispozitii finale 

 

1. Dispozitivul de paza si securitate va putea fi completat sau modificat prin acte aditionale la prezentul 
contract, cu modificarea corespunzatoare a planului de paza.  

2. In conformitate cu prevederile legii, personalul de paza si control acces este obligat sa cunoasca si sa 
respecte indatoririle ce ii revin, fiind direct raspunzator pentru paza obiectivului.  

3. Orice modificare a prezentului contract se face cu acordul partilor prin acte aditionale .  

4. Orice modificare survenita in timpul executarii contractului cu privire la statutul juridic si sediul social al 
prestatorului va fi adusa de indata la cunostiinta beneficiarului.  

5. La  expirarea contractului, partile pot prelungi contractul prin act aditional pentru o perioada, ce nu 
poate depasi perioada initiala a contractului.  

6. In situatia incetarii contractului, Prestatorul va fi avizat asupra obligatiei ce ii revine de a-si reglementa 
situatia si de a lua masurile necesare, cum ar fi predarea spatiilor puse la dispozitie de catre Beneficiar  

7. Toata corespondenta si toate documentele legate de acest contract vor fi scrise in limba romana.  

8. Orice notificare se face prin scrisoare recomandata, a carei datare se considera a fi cea a stampilei 
recipisei postale.Confirmarea de catre destinatar a telex-urilor sau a fax-urilor se va face in 24 ore.  

9. Prezentul contract a fost incheiat la data de.......................,  in 2 ( doua ) exemplare originale, in limba 
romana, un exemplar pentru fiecare parte, ambele avand valoare egala. 
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