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MODELE DE FORMULARE 

pentru achizi ia de SERVICII DE PAZ  

Lista formularelor: 

Formularul - 1  Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016;  
Formularul  - 2  Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea  98/2016; 
Formularul  - 3 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de   
  interese din Legea nr. 98/2016; 
Formularul – 4  Declaraţie privind lista serviciilor prestate în ultimii 3 ani; 
Formularul - 5            Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice; 
Formularul -  6 Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor  
  de conducere; 
Formularul – 7 Scrisoare de înaintare a ofertei; 
Formularul – 8 Împuternicire; 
Formularul - 9  Formular de depunere a propunerii financiare; 
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Operator economic                FORMULARUL 1 
    .......................... 
      (denumirea/numele) 

DECLARA IE 
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 

 
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) 
în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţin tor al candidatului/ofertantului, declar pe 
propria r spundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie public  şi sub sancţiunile 
aplicabile faptei de fals în acte publice, c  nu m  aflu în situaţia prev zut  la art. 164 din Legea 98/2016, 
respectiv nu am fost condamnat prin hot râre definitiv  a unei instanţe judec toreşti, pentru comiterea 
uneia dintre urm toarele infracţiuni: 
   a) constituirea unui grup infracţional organizat, prev zut  de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modific rile şi complet rile ulterioare, sau de dispoziţiile corespunz toare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   b) infracţiuni de corupţie, prev zute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prev zute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare, sau de dispoziţiile corespunz toare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat; 
   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prev zute de art. 181 -185 din 
Legea nr. 78/2000, cu modific rile şi complet rile ulterioare, sau de dispoziţiile corespunz toare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   d) acte de terorism, prev zute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 
combaterea terorismului, cu modific rile şi complet rile ulterioare, sau de dispoziţiile corespunz toare 
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   e) sp larea banilor, prev zut  de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
sp l rii banilor, precum şi pentru instituirea unor m suri de prevenire şi combatere a finanţ rii 
terorismului, republicat , cu modific rile ulterioare, sau finanţarea terorismului, prev zut  de art. 36 din 
Legea nr. 535/2004, cu modific rile şi complet rile ulterioare, sau de dispoziţiile corespunz toare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prev zute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 
modific rile şi complet rile ulterioare, sau de dispoziţiile corespunz toare ale legislaţiei penale a statului 
în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   g) fraud , în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunit ţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
Subsemnatul declar c  informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg c  
autoritatea contractant  are dreptul de a solicita, în scopul verific rii şi confirm rii declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Subsemnatul declar c  informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractant  are dreptul de a solicita, în scopul verific rii şi confirm rii declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg ca în cazul în care aceast  declaraţie nu este conform  cu realitatea sunt pasibil de înc lcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data complet rii 
Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
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Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator  
 

Operator economic                         FORMULARUL 2 
    …....................... 
      (denumirea/numele)  

 
DECLARA IE 

privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 
 

 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al 
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de 
………………………… de c tre …………………………………………………, declar pe proprie 
r spundere c  în ultimii 3 ani:  
a) nu mi-am înc lcat obligatţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 
b) nu m  aflu în procedura insolventţei sau în lichidare, în supraveghere judiciar  sau în încetarea 
activitaţii; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 

c) nu am comis o abatere profesional  grav  care s  îmi pun  în discuţie integritatea; 
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizeaz  denaturarea concurenţei în cadrul sau 
în leg tur  cu procedura în cauz ; 
e) nu m  aflu în vreo situaţie de conflict de interese în cadrul sau în leg tur  cu procedura în cauz ; 
f) nu am participat la preg tirea procedurii de atribuire sau participarea mea la preg tirea procedurii nu a 
condus la o distorsionare a concurenţei; 
g) nu mi-am înc lcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract 
de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate 
anterior, nu au existat înc lc ri care au dus la încetarea anticipat  a respectivului contract, plata de 
daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 
h) nu m-am f cut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorit ţii 
contractante în scopul verific rii absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de 
calificare si selecţie, am prezentat informaţiile solicitate, sunt în m sur  s  prezint documentele 
justificative solicitate; 
i) nu am încercat sa influenţez în mod nelegal procesul decizional al autoritaţii contractante, sa obţin 
informaţii confidenţiale, nu am furnizat din neglijenta informaţii eronate care pot avea o influenţ  
semnificativ  asupra deciziilor autoritatţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire, 
selectarea sau atribuirea contractului de achizitţie public /acordului-cadru c tre operatorul economic pe 
care-l reprezint.  
Subsemnatul declar c  informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg c  
autoritatea contractant  are dreptul de a solicita, în scopul verific rii şi confirm rii declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg c  în cazul în care aceast  declaraţie nu este conform  cu realitatea sunt pasibil de înc lcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data complet rii 
Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
 
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator  
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Operator economic                         FORMULARUL 3 
    …....................... 
      (denumirea/numele)  

 
DECLARA IE 

privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 
 

 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al 
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de 
………………………… de c tre …………………………………………………, declar pe proprie 
r spundere sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte 
publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea 
duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi urm toarele:  
   a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicit rilor de participare/ofertelor a persoanelor 
care deţin p rţi sociale, p rţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, 
terţi susţin tori sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţin tori 
ori subcontractanţi propuşi;  
   b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicit rilor de participare/ofertelor a unei persoane 
care este soţ/soţie, rud  sau afin, pân  la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul 
de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi 
susţin tori ori subcontractanţi propuşi;  
   c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicit rilor de participare/ofertelor a unei persoane 
despre care se constat  sau cu privire la care exist  indicii rezonabile/informaţii concrete c  poate avea, 
direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alt  natur , ori se afl  într-o alt  
situaţie de natur  s  îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;  
   d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul 
susţin tor are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rud  sau afin pân  
la gradul al doilea inclusiv ori care se afl  în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 
autorit ţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;  
   e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 
executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rud  sau afin pân  la gradul al doilea inclusiv ori 
care se afl  în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorit ţii contractante sau al 
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.  
 
Persoanele din cadrul Autorit ţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea şi 
finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016. 
 
Persoanele cu functie de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: 
Florea Daniel, Tudosoiu Dumitru, Olteanu Elena Zinica, Bivoleanu Alexandru, Sabie Gheorghe-Gabriel, 
Bercu Florian, Busuroi Marin -Vasile, Gheorghe – Manescu Ionel, Amuzescu Virgiliu - Mihail, 
Dumitrache Georgel-Daniel, Popescu Alina Elena, Grosu Mihaela, Malureanu Madalina, Enache 
Cristian, Chiliment Ion,Dragomir Simona, Tintila Alice-Ioana,Ungureanu Eduard, Idoras Diana Maria. 

lnk:LEG%20PRL%2098%202016%200
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Data complet rii 
Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
 

FORMULARUL nr. 4 
 

Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

DECLARA IE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII 

PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI 
 

 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria r spundere, sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, c  datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 Subsemnatul declar c  informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg 
c  autoritatea contractant  are dreptul de a solicita, în scopul verific rii şi confirm rii declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verific rii datelor 
din prezenta declaraţie. 
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercial , banc , alte persoane 
juridice s  furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. 
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în leg tur  cu 
activitatea noastr . 
 
 Prezenta declaraţie este valabil  pân  la data de ....................... (se precizeaz  data expir rii 
perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
         
Totodat , declar c  am luat la cunoştinţ  de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN ÎNSCRISURI” din 
NOUL COD PENAL. 
 
 
Operator economic, 
.................................. 

(semnătură autorizată) 
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Anex  la FORMULARUL nr. 4 
 

Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani 
 

Denumirea 
Contractului 

/ 
localizarea 
serviciilor 

Valoarea totala 
a serviciilor 
pentru care 

Contractantul a 
fost responsabil 

Perioada 
de 

contract 

Data de 
incepere 

Procentul de 
servicii 
finalizat 

Autoritatea 
Contractanta 

(date de 
contact) 

Contractant 
Principal 
(P) sau 

Subcontractor 
(S) 

Receptia 
finala 
emisa 
- Da 

(anexat) 
- Inca nu 
(contracte 

in derulare) 
-Nu  

        
        
        
        

 
 
In cazul asocierii datele de mai sus trebuie sa identifice fiecare asociat care a participat in fiecare 
proiect/lucrare. 
 
 
 
Data completarii .......................  
 
 
 
Operator economic, 
.................................. 

(semnătură autorizată) 



 

FORMULARUL nr. 5 
 

Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 
DECLARA IE PRIVIND UTILAJELE, INSTALA IILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE 

CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA 
CORESPUNZ TOARE A CONTRACTULUI DE SERVICII 

 
 
 
 
 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................... 
declar pe propria r spundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, c  datele prezentate 
în tabelul anexat sunt reale. 
 
 De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg c  autoritatea contractant  are dreptul de a solicita, în scopul verific rii şi confirm rii 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verific rii datelor din prezenta declaraţie. 
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercial , banc , alte persoane 
juridice s  furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
....................................................................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 
 (denumirea si adresa autorit ţii contractante) 
în legatur  cu activitatea noastra. 
 Prezenta declaraţie este valabil  pân  la data de .............................................. 
               (se precizeaz  data expir rii perioadei de valabilitate a 
ofertei) 
 
 Totodat , declar c  am luat la cunoştinţ  de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN 
ÎNSCRISURI” din NOUL COD PENAL. 
 
                  
        Operator economic, 

                                       

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

                                                                               

                           (semnatura autorizată) 
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Anexa la formularul nr. 5 
 
 
 

LISTA 
cuprinzând cantit tile de utilaje, instala ii şi echipamente tehnice 

(se vor eviden ia cel pu in echipamentele/utilajele solicitate în caietul de sarcini) 
 
 
 
 
Nr.crt. Denumire 

utilaj/echipament/instala ie 
U.M. Cantitate Forma de de inere 

Proprietate În chirie 
1.      
2.      
 
 
 Totodat , declar c  am luat la cunoştinţ  de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN 
ÎNSCRISURI” din NOUL COD PENAL. 
      
  
                  
    Operator economic, 
                                       
   ........................................................ 
                                                                               
                       (semnatura autorizată ) 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nota: Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/echipament/statie/laborator etc. 
acesta va prezenta un contract/precontract de inchiriere sau un angajament de punere la dispozitie.  
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Formular nr. 6 
Operator economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 
   
 
 

DECLARA IE 
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT 

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 
 
 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________ 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria r spundere, sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, c  datele referitoare la personalul angajat si de 
conducere din ultimii 3 ani pân  la data limita de depunere a ofertelor, prezentate în tabelul anexat sunt 
reale. 
 
 Subsemnatul declar c  informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg c  autoritatea contractant  are dreptul de a solicita, în scopul verific rii şi confirm rii 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verific rii datelor din prezenta declaraţie. 
  
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercial , banc , alte persoane 
juridice s  furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ____________________________ 
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în leg tur  
cu activitatea noastr . 
 

 Anul 2015 Anul  2016 Anul 2017 
Personal angajat    
Din care personal de conducere    

 

 
 
Operator economic,       Data complet rii: 
___________________       __________________ 
(semnătură autorizată) 
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OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 
(denumire / sediu ) 
 

Înregistrat la sediul autorit ţii contractante                 
nr._________data___________ora_____ 
 

Formular nr.7 
  

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

C tre ________________________________ 
(denumirea autorit ţii contractante şi adresa complet ) 

 
 

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind 
aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedur ) pentru atribuirea contractului 
_____________________________________ (denumirea contractului de achiziţie public ), 
 
noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) v   
transmitem al turat urmatoarele: 

 
1. Documentul ______________________(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garanţia 

pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilit  de dumneavoastr  prin documentaţia de atribuire; 
2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un num r de 

______copii: 
a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 
 

Persoana de contact (pentru aceast  procedura) 
Nume  

Adres   

Telefon  

Fax  

E-mail  

Avem speranţa c  oferta noastr  este corespunz toare şi va satisface cerinţele. 
 
Data complet rii ............................ 

 
Ofertant, 

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

(nume şi prenume, semn tura autorizat  şi ştampila) 
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Formularul nr.8 

Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

1.1 ÎMPUTERNICIRE 

 
Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul 
în ……………………………..(adresa operatorului economic),  înmatriculata la Registrul Comerţului 
sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentat  prin………………………, în calitate de 
……………………………….,  
Împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat în 
……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP 
…………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având funcţia de 
………………………………………………, s  ne reprezinte la procedura de atribuire  
….........................(se va completa cu denumirea obiectivului), organizat  de...................în scopul 
atribuirii acordului-cadru. 

     
           În îndeplinirea mandatului s u, împuternicitul va avea urm toarele drepturi şi obligaţii: 
1. S  semneze toate actele şi documentele care eman  de la subscrisa în leg tur  cu participarea la 
prezenta procedur ; 
2. S  participe în numele subscrisei la procedur  şi s  semneze toate documentele rezultate pe 
parcursul şi/sau în urma desf şur rii procedurii. 
3. S  r spund  solicit rilor de clarificare formulate de c tre comisia de evaluare în timpul desf şur rii 
procedurii. 
4. S  depun  în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedur . 
 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat s  angajeze r spunderea subscrisei 
cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedur . 
 
Not : Împuternicirea va fi înso it  de o copie a actului de identitate a persoanei împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 
 

Înţeleg c  în cazul în care aceast  declaraţie nu este conform  cu realitatea sunt pasibil de 
înc lcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a 
Autorit ţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de 
achiziţie publica. 
 
Data complet rii ............................ 

Ofertant, 
........................................................ 

(denumire) 
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FORMULARUL nr. 9 
Operator economic 
......................... 
(denumirea) 

FORMULAR DE OFERT  
 

C tre ....................................................................................................... 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
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 menţionat , s  
prest m............................................................. (denumirea serviciilor) pentru suma de 

.................................................... platibil  dup  recepţia serviciilor, (suma în litere şi în cifre, precum şi 
moneda ofertei), la care se adaug  TVA în valoare de ....................................................... (suma în 

litere şi în cifre, precum şi moneda) 
 
2.  Ne angaj m s  menţinem aceast  ofert  valabil  pentru o durat  de ........................ zile, (durata 

în litere şi cifre) respectiv pân  la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va r mâne 
obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptat  oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 
3.  Am înţeles şi consimţim c , în cazul în care oferta noastr  este stabilit  ca fiind câştig toare, s  
constituim garanţia de bun  execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 
 
4. Preciz m c : (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 |_| depunem ofert  alternativ , ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofert  separat, 
marcat în mod clar „alternativ ”/”alt  ofert ”. 
 |_| nu depunem ofert  alternativ . 
 

5. Pân  la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie public  aceasta ofert , împreun  cu 
comunicarea transmis  de dumneavoastr , prin care oferta noastr  este acceptat  ca fiind câştig toare, 
vor constitui un contract angajant între noi. 
 
6. Înţelegem c  nu sunteţi obligaţi s  acceptaţi oferta cu cel mai sc zut preţ sau orice ofert  primit . 
Data _____/_____/_____ 
...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură),  
 

în calitate de ............................................ legal autorizat s  semnez oferta pentru şi în numele 
..........................................................................    
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MODEL CONTRACT SERVICII DE PAZA 
 

1. Părţile contractante 
 

Societatea SALPITFLOR GREEN S.A., cu sediul în strada Lotrului nr.1, etaj I, Piteşti, 
telefon 0248.217.050, 0248.221.806, fax 0248.223.493, cod unic de înregistrare RO 27393335, num r 
de ordine  în  Registrul Comerţului J03/913/16.09.2010, cont bancar RO83 BRDE 030S V953 2398 
0300, deschis la BRD Piteşti, reprezentat  prin Director General, Georgel – Daniel Dumitrache, în 
calitate de achizitor, pe de o parte  şi  

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

 
2. Definitii  
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  
b. achizitor si  prestator  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in 
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor 
prestate conform contractului; 
f. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila 
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
 
 
3. Obiectul principal al contractului   
3.1 - Prestatorul se oblig  s  presteze Servicii de paz  în urm toarele loca ii......................., în 
perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
3.2 - Achizitorul se oblig  s  pl teasc  preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  
 
4. Preţul contractului 
4.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, pl tibil prestatorului de c tre achizitor, este de 
.........lei/agent/or , la care se adauga  ............... lei/agent/or , reprezentând TVA, dup  cum urmeaz : 
4.2 Valoarea total  a contractului este de ..................... lei, la care se adaug  ................ lei, 
reprezentând TVA. 
 
5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de la data semn rii de c tre ambele p rţi,  pe o durata de 12 luni, 
de la data semnarii. 
 
6. Documentele contractului 
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6.1- Documentele contractului sunt: 
a) documentaţia de atribuire 
b) propunerea tehnic  
c) propunerea financiar  
d) garanţia de bun  execuţie 
e) acte adiţionale 
 
7.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
7.1- Prestatorul se oblig  s  presteze Servicii de paz ..............., la standardele şi/ sau performanţele 
prev zute în caietul de sarcini şi propunerea tehnic , anex  la contract. 
7.2 - Prestatorul se oblig  sa presteze serviciile de paz  în conformitate cu prevederile Legii nr. 
333/2003 actualizat  şi HG nr. 301/2012. 
 
8.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1 – Achizitorul se oblig  s  plateasc  preţul convenit  c tre prestator în termen de 30 zile de la 
emiterea facturii. Plata se va efectua numai în baza facturii emise de prestator şi a procesului verbal de 
recepţie semnat de prestator şi beneficiar. 
 
9.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusiv , prestatorul nu reuşeşte s -şi execute obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalit ţi, o sum  
echivalent  cu o cot  procentual  de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea serviciilor 
neonorate. 
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onoreaz  facturile în termenul prev zut la art. 8.1, atunci acesta are 
obligaţia de a pl ti, ca penalit ţi, o sum  echivalent  cu o cot  procentual  de 0,01% pe zi de întârziere 
din plata neefectuat . 
9.3 – Nerespectarea de c tre una dintre p rţi a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, în mod 
culpabil şi repetat,  d  dreptul p rţii lezate de a considera contractul reziliat de drept şi de a pretinde 
plata de daune – interese. 
9.4 – Achizitorul îşi rezerv  dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scris , adresat  
prestatorului, f r  nici o compensaţie, dac  acesta din urm  d  faliment, cu condiţia ca acest  anulare 
s  nu prejudicieze sau s  afecteze dreptul la acţiune sau desp gubire pentru prestator. În acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunz tore pentru partea din contract îndeplinit  
pân  la data denunţ rii unilaterale a contractului. 
 
10. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
10.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prev zute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnic . 
(2) Prestatorul se oblig  s  supravegheze prestarea serviciilor, s  asigure resursele umane, materialele, 
echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natur  provizorie, fie definitiv , cerute de şi pentru 
contract, în m sura în care necesitatea asigur rii acestora este prevazut  în contract sau se poate deduce 
în mod rezonabil din contract. 
10.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toat  durata contractului. 
 
11. Garanţia de bună execuţie 
11.1 – (1) Prestatorul se oblig  s  constituie garanţia de bun  execuţie a contractului în cuantum de 5% 
din valoarea contractului, f r  TVA, respectiv în sum  ……………….. lei,  în termen de 5 zile lucr toare 
de la data semn rii contractului, sub sancţiunea rezilierii acestuia. 
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            (2) În conformitate cu prevederile art. 39 si 40 din HG nr. 395/2016, garantia de buna executie se 
constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate 
bancara ori de o societate de asigurari, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de 
achizitie publica. 
11.2 - Achizitorul se oblig  s  elibereze garanţia pentru participare şi, dup  caz, s  emit  ordinul de 
începere a contractului, numai dup  ce furnizorul a f cut dovada constituirii garanţiei de bun  execuţie. 
11.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bun  execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dac  furnizorul nu îşi execut , execut  cu întârziere sau execut  necorespunz tor 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bun  
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodat  obligaţiile 
care nu au fost respectate.  
11.4 - Achizitorul se oblig  s  restituie garanţia de bun  execuţie în termen de 14 zile de la plata 
facturii finale, dac  nu a ridicat pân  la acea dat  pretenţii asupra ei, în baza cererii scrise a 
furnizorului. 
 
12. Ajustarea preţului contractului 
12.1 - Pentru serviciile prestate, pl ţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
oferta financiar . 
12.2 – Posibilitatea ajust rii preţului contractului va interveni în condiţiile art. 28 alin. (5) din HG nr. 
395/2016. 
 
13. Amendamente  
13.1. - P rţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional. 
13.2. - Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele adiţionale intr  în 
vigoare la data semn rii acestora de c tre ultima parte.  
 
14. Cesiunea 
14.1 – Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile asumate prin contract f r  
s  obţin , în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
14.2 – Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract. 
 
15. Încetarea contractului 
15.1. Prezentul contract înceteaz  de drept, f r  a mai fi necesar  intervenţia instanţelor judec toreşti, în 
urm toarele situaţii: 
a) una dintre p rţi nu îşi execut  obligaţiile principale din contract 
b) una dintre p rţi este declarat  în incapacitate de pl ţi sau a fost declanşat  procedura de lichidare 
(faliment) înainte de începerea execut rii prezentului contract 
c) una dintre p rţi cesioneaz  drepturile şi obligaţiile sale f r  acordul celeilalte p rţi 
d) în termen de 5 zile de la data primirii notific rii prin care i s-a adus la cunoştinţ  c  nu şi-a executat 
ori îşi execut  necorespunz tor obligaţiile contractuale  
e) la încetarea duratei contractului 
f) prin voinţa oric rei p rţi, cu un preaviz de 30 de zile 
15.2 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor scadente dintre p rţi. 
 
16. Forţa majoră 
16.1 - Forţa major  este constatat  de o autoritate competent . 
16.2 - Forţa major  exonereaz  parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toat  perioada în care aceasta acţioneaz . 
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16.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendat  în perioada de acţiune a forţei majore, dar f r  a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau p rţilor pân  la apariţia acesteia. 
16.4 - Partea contractant  care invoc  forţa major  are obligaţia de a notifica celeilalte p rţi, imediat şi 
în mod complet, producerea acesteia şi s  ia orice m suri care îi stau la dispoziţie în vederea limit rii 
consecinţelor. 
16.5 - Partea contractant  care invoc  forţa major  are obligaţia de a notifica celeilalte p rţi încetarea 
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
16.6- Dac  forţa major  acţioneaz  sau se estimeaz  ca va acţiona o perioad  mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul s  notifice celeilalte p rţi încetarea de drept a prezentului contract, f r  ca 
vreuna din p rţi s  poat  pretind  celeilalte daune-interese. 
 
17. Soluţionarea litigiilor 
17.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil , prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau disput  care se poate ivi între ei în cadrul sau în leg tur  cu 
îndeplinirea contractului. 
17.2 - Dac , dup  15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc s  
rezolve în mod amiabil o divergenţ  contractual , fiecare poate solicita ca disputa s  se soluţioneze de 
c tre instanţele judec toreşti de la sediul achizitorului.  
 
18. Limba care guvernează contractul 
18.1 - Limba care guverneaz  contractul este limba român . 
  
19. Comunicări 
19.1 - (1) Orice comunicare între p rţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie s  fie 
transmis  în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
19.2 - Comunic rile între p rţi se pot face şi prin telefon, telegram , telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirm rii în scris a primirii comunic rii. 
 
20. Legea aplicabilă contractului 
20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 
P rţile au înteles s  încheie azi, ................................, prezentul contract în 2 (dou ) exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte.  
 
















