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          Formularul nr.1 
 
OPERATOR ECONOMIC 
............................... 
(denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind evitarea conflictului de interese 

(art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice) 
 
1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant 
asociat/subcontractant/tert sustinator al ofertantului), la procedura de atribuire a contractului de achizitie 
publica de …………………………, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, 
următoarele: 
a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de interes, 
acţiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de 
conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;  
b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este soţ/soţie, rudă sau afin, până 
la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere 
sau de supervizare al autoritatii contractante; 
c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes 
personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze 
independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare; 
d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul 
consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi 
semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află 
în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autoritatii contractante;  
e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele 
persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 
gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 
autoritatii contractante.  
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă 
vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire 
a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării 
contractului de achiziţie publică. 
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor 
şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ___________________________ (se precizează data 
expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
Data completării: .................. 
Operator economic 
,.................................  
(numele prenumele reprezentantului legal, în clar) 
(semnătură autorizată) 
L.S. 
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                           FORMULAR 2 

  

OFERTA TEHNICA 

Denumire operator economic  

Catre DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  BRAILA 

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul  .................................. , (numele reprezentantului legal), 
reprezentant a ofertantului  .........................................................................  (denumirea ofertantului), participant 
la procedura pentru atribuirea acordului cadru, având ca obiect achizitia de reactivi de laborator și agenti 
diagnostici pentru analizele ce se realizează pe echipamentul RT-PCR LightCycler 480 II, organizată de 
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  BRAILA, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele 
cuprinse in documentatia de atribuire, sa furnizăm produsele in conformitate cu solicitarile din Caietul de sarcini, 
astfel: NR. 
CRT 

Tip Produs Producător  Caracteristici tehnice 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
1. Prin prezenta luăm la cunostință că orice deviere a ofertei noastre de la 
Caietul de Sarcini, indiferent de motive, nu trebuie acceptată de către 
Autoritatea Contractantă. 

 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, 
sa furnizam produsele in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, in 
maxim 2 zile lucratoare de la transmiterea comenzii. 

 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila (minim 60 zile de la 
data limita de depunere a ofertei) si ea va ramane obligatorie pentru noi si 
poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 
 
 
 
 4. Alaturi de oferta de baza nu depunem oferta alternativa.  

5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta 
oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care 
oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant 
intre noi. 

 

Ofertant - numele reprezentantului legal, în clar  

Semnatura autorizata si stampila  

Data completarii  
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Formularul nr. 3 
 
Operator Economic        
.......................... 
(denumirea) 
 
 

 
FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA) 

pentru atribuirea contractului 
     
 
 
 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............................., reprezentanti ai ofertantului 
_________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim 
ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa 
furnizăm.............. (denumirea produselor) pentru suma de .......................................lei platibilă după 
recepţia produselor respective, la care se adaugă TVA în valoare de ................................................lei 
(suma în litere şi în cifre) conform legii; 
  
    2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si 
cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie 
pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 
    3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de 
dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre 
noi. 
 
    4. Precizam ca: 
|x| nu depunem oferta alternativa.  |_| depunem oferta alternativa. 
 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   ............................................. 
 
Numele  şi prenumele semnatarului                            
..................................................... 
 
Detalii despre ofertant  
 ..................................................... 
Ţara de reşedinţă                              
..................................................... 
 
Adresa                                
..................................................... 
 
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                            
..................................................... 
 
Telefon / Fax                                
..................................................... 
 
Data                                             
..................................................... 
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Anexă la Formular nr. 3  

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

Formular centralizator de prețuri 

 

Nr. crt 

(col.1) 

Denumire servicii 

(col.2) 

Cantitate 

(col.3) 

Preţ unitar lei 
fără T.V.A. 

(col.4) 

Valoare lei fără T.V.A. 

(col.5) = (col.3 x col. 4) 

1     

2     

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

 Total valoare fără T.V.A. 
  ………………….. 

                   Data completării …………… 

Ofertant, 

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

(nume, prenume reprezentant legal, în clar) 

(semnatura autorizată) 

L.S. 
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Formularul nr. 4 

 

Declaratie pe propria raspundere 
cu privire la respectarea reglementarilor legale obligatorii privind domeniul social, mediului si al 

relatiilor de munca 
 

1.Subsemnatul __________________ reprezentant imputernicit al ____________________(denumirea, 
numele si adresa ofertantului), declar pe proprie raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte 
publice, ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile legale referitoare la domeniile: mediu, social 
si al relatiilor de munca si protectia muncii. 

2. Subsemnatul __________________, declar pe propria raspundere ca ma angajez ca pe parcursul 
indeplinirii contractului sa respect regulile obligatorii referitoare la: mediu, social si al relatiilor de munca 
si protectia muncii, care sunt in vigoare in Romania. 

3. Subsemnatul __________________, declar pe propria raspundere 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, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice 
documente si informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 

4. Subsemnatul __________________,autorizez, prin prezenta, orice institutie, societate comerciala, 
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante 
cu privire la orice aspect in legatura cu activitatea noastra. 

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

 

 

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

                                                                                                      _________________                                                                                                                               
(semnatura autorizată si stampila) 
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Formularul nr. 6 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

(denumirea/numele) 

DECLARA ȚIE 

privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din 

LEGEA nr. 98/2016 privind achizitiile publice 

 

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

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;  

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din Legea 
nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, 
republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 
535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului 
în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor 
Europene din 27 noiembrie 1995.  
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De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de 
conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în 
cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016 
privind achizitiile publice. 

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

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

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ................................................................(se 
precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei). 

 

Data completării .................. 

Operator economic, 

(numele prenumele reprezentantului legal, în clar) 

....................................(semnatura autorizată) 

L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: se solicită atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât și terțului susținător. 
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Formularul nr. 7 

OPERATOR ECONOMIC_____________________ 

(denumirea/numele) 

DECLARA ŢIE  
privind neîncadrarea în art. 165 și 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/terț sustinător al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire 
a contractului de achiziție publică de ………………………… organizată de 
…………………………………………………, declar pe proprie răspundere că:  

1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) si art. 166, alin. (2) din Legea 98/2016 privind 
achizitiile publice.  

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevazute de art. 167 (1) din Legea 98/2016 privind 
achizitiile publice, respectiv:  
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin 
orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor 
obligaţii;  
b) se ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;  
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate 
demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei 
autorităţi administrative;  
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură 
cu procedura în cauză;  
e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această 
situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;  
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a concurenţei, iar 
această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;  
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii 
publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste 
încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plată de daune-interese sau alte sancţiuni 
comparabile;  
h) nu ne facem vinovați de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante 
în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a 
prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 
i) nu am încercat să influenţam în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii 
confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din 
neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind 
excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 

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. 

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

(numele prenumele reprezentantului legal, în clar) 

....................................(semnatura autorizată) 

Notă : se solicită atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât și terțului susținător. 
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CONTRACT DE FURNIZARE  PRODUSE 
Nr .......................................... din data ..............  

 

Art. 1 Părţile contractante 

1.1 ......................................................., cu sediul în ...................................., str. ....................................... 
nr............................... Cod de identificare fiscala ............................................ reprezentată prin 
Director Executiv .............................................. și  Director Executiv Adjunct 
Economic.............................................calitate de Achizitor, pe de o parte 

 
Şi 

SC ............................. SRL cu sediul in .......................................... CUI: .................. nr in reg. Comerţului 
 .................................. având Cod IBAN nr .................................... deschis la Trezoreria 
................................., reprezentat prin ........................................... în calitate de furnizor a intervenit 
prezentul contract, în condiţiile în care părţile promitente rămân neschimbate pe toată durata de 
desfăşurare. 

Prezentul contract, numit în continuare Contractul, s-a încheiat, având în vedere prevederile din Legea 
nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare 
(denumită în continuare Legea nr.98/2016) şi cele din Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Legea 
nr.98/2016. 
 
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  furnizor  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. produse - 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 furnizorul are obligaţia de a le furniza aferent produselor 
furnizate 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; 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. 
 
 
Clauze obligatorii 
4. Obiectul principal al contractului   

4.1Furnizorul se obligă să furnizeze reactivi de laborator pentru testare COVID-19 compatibile eu 
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aparatul RT-PCR Light Cycler 480 II din laboratorul DSP Brăila, conform comenzilor transmise de către 
autoritate şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract. 

Nr. 
crt. 

Denumire produs 
UM 
Buc. 

1 
LC Multiplex RNA Virus Master, 200 (Amestec de reactie pentru reactii 
multiplex) trusă cu 200 de reacții 

35 

2 
Modular SARS and Wuhan CoV E-gene (500) – Screening (Utilizat pentru 
detectia Wuhan și toate celelalte sarbecovirus); marcat CE trusă cu 96 de 
reacții 

35 

3 
Modular Wuhan CoV RdRP-gene – Discriminare și diagnostic ( Confirmare 
sonde care reactioneaza cu SARS-CoV-1 și SARS-CoV-2 și o sonda 
SARS-CoV-2 specifica) trusă cu 96 de reacții 

35 

4 
LightMix Modular EAV RNA Extract. Contr. –  Control (Control intern de 
extracție ce va fi identificat la amplificare) trusă cu 96 de reacții 

70 

5 
HP Viral RNA Kit  (Trusă de purificare ARN viral din ser și plasmă) trusă 
cu 100 teste 

35 

5. Preţul contractului 

5.1. Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 
furnizare reactivi pentru analize COVID-19. 

5.2.Preţul convenit pentru îndeplinirea Contractului, respectiv preţul produselor livrate, plătibil 
furnizorului de către achizitor, este...........................lei, din care T.V.A ........................... lei. 
 
6. Durata contractului 
6.1 Durata prezentului contract este pe perioada stării de alertă, dar un mai mult de 31.12.2020. 
6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  31.12.2020. 
6.3. In caz de reorganizare sau desfiintare a institutiei, durata contractului inceteaza de drept. 
 
7. Executarea contractului  
7.1 – Executarea contractului începe după semnarea acestuia. 
 
8. Documentele contractului 
8.1  - Documentele contractului sunt: 
-prezentul contract; 
- propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
- certificatele de conformitate; 
- caietul de sarcini. 
 
9.  Obligaţiile principale ale furnizorului 
9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în oferta.  
9.2-Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în baza comenzii Achizitorului, conform cantităţilor 
menţionate in caietul de sarcini. 
9.3 - Furnizorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 

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

ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încalcare rezultă din respectarea ofertei intocmita de către achizitor. 

 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 14, produsele furnizate în termenul convenit. 
10.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către furnizor în termen de 60 de zile  de la emiterea 
facturii de către acesta. 
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute 
convenite, furnizorului are dreptul de a sista furnizarea produselor şi de a beneficia de reactualizarea 
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sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, 
furnizorul va relua furnizarea produselor în cel mai scurt timp posibil. 
 
11.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă 
echivalentă cu nivelul ratei de referinta a Bancii nationale a Romaniei la care se adauga 8 puncte 
procentuale  din preţul contractului. 
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu  nivelul ratei de 
referinta a Bancii nationale a Romaniei la care se adauga 8 puncte procentuale  din preţul contractului. 
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil 
şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-
interese. 
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, 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 furnizor.  În acest caz, furnizorul 
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data 
denunţării unilaterale a contractului. 
11.5. De asemenea Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunţa unilateral contractul in cazul unor decizii 
ale Curţii Europene de Justiţie si/sau in cazul în care Furnizorul se regăseşte intr-una din situaţiile de 
excludere, conform art.223 din Legea nr.98/2016 actualizata, cu modificările si completările ulterioare. 
 
Clauze specifice 
12. Alte resposabilităţi ale furnizorului 
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a executa si furniza produsele prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu oferta. 
12.2 -  Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în conformitate cu comenzile 
de furnizare primite. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
furnizare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
 
13. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia furnizorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului. 
 
14. Recepţie şi verificări  
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de furnizare a produselor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile din propunerea tehnică .  
14.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract de catre 
........................................... 
 
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
15.1 - (1)  Furnizorul are obligaţia furnizarii produselor  pana cel tarziu ……………….. 
          (2) În cazul în care  furnizorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul                         contractului. 
15.2 - (1) Produsele furnizate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută 
a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de furnizare, trebuie finalizate în termenul convenit de 
parţi, termen care se calculează de la data începerii furnizarii produselor. 
(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  furnizorului, sau 
ii)  alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea 

contractului de către furnizor, 
îndreptăţesc furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a produselor sau a oricărei faze a 
acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de furnizare şi vor semna un act adiţional.  
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15.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de furnizare, acesta are 
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 
asumate în graficul de furnizare se face cu acordul parţilor, prin act  adiţional. 
15.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.  
 
16. Ajustarea preţului contractului 
16.1 - Pentru produsele furnizate, plaţile datorate de achizitor furnizorului sunt tarifele declarate în oferta 
de pret, prezentata in documentatia de atribuire depusă. 
16.2 - Preţul contractului  nu  se actualizează . 
 
 
 
 
17. Amendamente  
17.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele 
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
17.2 – In cazul in care, datorita unor modificari legislative , una dintre partile contractante vor fi supuse 
unor proceduri de reorganizare, restructurare sau desfiintare, contractul va deveni nul, exonerand partea 
supusa procedurii de transformare de obligatiile contractuale incepand cu data aplicarii procedurii. 
 
18. Cesiunea  
18.1 - Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără 
să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
18.2 - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 
asumate prin contract.  
 
19. Forţa majoră 
19.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
19.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
19.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
19.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
19.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 
vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
20. Soluţionarea litigiilor 
20.1 - Achizitorul şi  furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea 
contractului. 
20.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc 
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 
către instanţele judecatoreşti din România.  
 
21. Limba care guvernează contractul 
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
22. Comunicări 
22.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
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22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, sau e-mail cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
 
23. Legea aplicabilă contractului 
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Parţile au înteles să încheie azi  …………………….  prezentul contract în două exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte.     
  
                        Achizitor,                                                                Furnizor, 
 


