
 
 

 

ASOCIATIA TRANSFRONTALIERA E(quilibrum) - ENVIRONMENT 
 Str. Unirii, nr.86, Craiova, JudetDolj,  Romania, Tel/fax:0251417740                                                                 

E-mail: office@ipacv; www.atee.ro 

 

  
 www.interregrobg.eu 

Conţinutul acesui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene 

Nr: 646/12.09.2019                                                                         Aprobat, 
 

                                                                                   Gabriel Cătălin VLĂDUŢ 
          PreşedinteATeE 
 

 
 

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZIŢIA „SERVICII DE REUNIUNI ȘI CONFERINŢE 
ORGANIZATE LA HOTEL”, SERVICII CATERINGşi “SERVICII TRANSPORT” 

 

 
1. INFORMAŢII GENERALE 

1.1 Achizitor 

Denumire:  
AsociaţiaTransfrontalieră E(q)uilibrum Environment -ATeE 

Adresă:  
Str. Ştefan cel Mare, nr.12, CP 200130, Localitatea: Craiova, Judeţ: Dolj, Ţara: România 

Persoană de contact: 
Diana NEDELCU 

 
Telefon: 0251.417 740 

E-mail: diana_nedelcu@ymail.com Fax: 0251.417 740 

Adresă de internet: www.atee.ro 

 
1.2 a) Data publicării anunţului de participare: 12.09.2019. 

b) Sursele de finanţarea achiziţiei: Programul INTERREG V-A Romȃnia-Bulgaria  
c) Termen limită de depunerea ofertelor (data şi ora): 23.09.2019, ora 9.00 
 d) Adresa unde se primesc ofertele: str. Calea Unirii, nr. 86, CP 200345, 

Localitate: Craiova, Judet Dolj, Ţara: România.  

Achizitor 
Asociaţia Transfrontalieră E(q)uilibrum 

Environment -ATeE 

Titlul proiectului „Descoperiţi frumuseţea culturii rrome” 

Codul proiectului 
 
ROBG-410 
 

 

http://www.atee.ro/
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Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în 
documentaţia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi 
evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului nedeschise.  

e) Eventuale clarificări privind achiziţia pot fi adresate achizitorului– ATeE, la 
tel/fax: 0251417740, până cel târziu la data de 17.09.2019, ora 16.00, răspunsul 
la clarificari fiind oferit in maxim 2 zile lucrătoare de la data primirii 
solicitării. 
 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE 

2.1. Descriere: 

2.1.1. Denumireacontractului de achiziţie: 
Titlu: Achizitie de servicii organizare de eveniment şi servicii de 
transport 
“Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel”, cod CPV 
55120000-7  
“Servicii închiriere de autobuze şi de autocare cu şofer” cod CPV 
60172000-4 
Divizare pe loturi: NU 

2.1.2 Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor ce vor fi achiziţionate 
ATeE organizează achizitia publica de servicii de organizare evenimente, 
şi servicii de transport, în cadrul proiectului menţionat mai sus, într-un 
singur lot. 
 

Obiectivul proiectului: 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea utilizării durabile a 
patrimoniului cultural prin valorificarea culturii tradiționale rrome în produse 
turistice 

2.1.3. Denumire contract şilocaţialucrării, locul de livraresauprestare 

(a) Lucrări                □ (b) Produse                

□ 

(c) Servicii            x 

Execuţie                        □                                 
Proiectare şi execuţie      □ 
Realizare prin orice 
mijloace corespunzătoare 
cerinţelor specificate de 
achizitor     □ 

Cumpărare                     
□ 
Leasing                          
□ 
Închiriere                       
□ 
Cumpărareîn rate           
□ 

□ 

Principala locaţie a lucrării Principalul loc de livrare Principalul loc de 

http://www.atee.ro/
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………………………………………….. ………………………………………
…. 

prestare: diverse locaţii 
din aria transfrontalieră 
din România şi Bulgaria  
a proiectului şi din 
municipiul Bucureşti 

2.1.4. Durata contractului de achiziţie 
De la data semnării contractului de ambele părţi, dar nu mai tarziu de data de 
28.02.2020 

2.1.5 Perioada minimă de valabilitate a ofertei depuse va fi: 90 zile 
 

 
3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT 

PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

Preţul cel mai scăzut 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                x 

 
În cazul aplicării criteriului „Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” 
vor fi utilizaţi următorii factori de evaluare: 
 
Factori de evaluare Ponderea 

în 
evaluare(%) 

Detalii privind aplicarea factorilor 
de evaluare. Algoritmul de calcul 

I.Preţul ofertei, fără TVA 30% Oferta cu preţul cel mai scăzut va 
primi 30 de puncte. Punctajul 
celorlalte oferte se calculează 
după formula : 

Punctajoferta n=
𝒄𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒊 𝒎𝒊𝒄 𝒑𝒓𝒆ţ 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒊𝒕 

𝒑𝒓𝒆ţ𝒖𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒍 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒆𝒊 𝒏
*30 

 
Notă: Oferta financiară va indica şi 
un preţ unitary cu TVA, pentru 
serviciile solicitate.Preţul unitar al 
serviciilor trebuie să se încadreze în 
limitele estimate de  către ATeE 
prin prezenta procedură.Depăşirea 
limitei maxime a preţului unitar sau 
depăşirea unei limite maxime a 
plafoanelor stabilite la nivel de 
program (în vigoare) va atrage după 
sine respingerea întregii oferte 
 
 

II.Cel mai mic termen de 
prestare de la emiterea unei 

30% Oferta cu cel mai mic termen de 
prestare a serviciului de la 

http://www.atee.ro/
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note de comandă emiterea unei note de comandă va 
primi 30 de puncte. Punctajul 
celorlalte oferte se calculează 
după formula : 
Punctajoferta n= 
𝒄𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒊 𝒎𝒊𝒄 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒊𝒕 

𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒏𝒖𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒆  𝒂𝒍 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒆𝒊 𝒏
*30 

 
Notă: Oferta financiară va indica, 
în mod clar, la o rubric distinctă, 
termenul de prestare de la 
emiterea unei note de comandă. 
Lipsa acestei rubrici va atrage 
respingerea ofertei 
 

III.Celmai mare termen de 
plată acceptat de ofertant de 
la emiterea facturii 

20% Oferta cu cel mai mare termen 
acceptat va primi 20 de puncte. 
Punctajul celorlalte oferte se 
calculează după formula : 
Punctajoferta n= 

𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒏𝒖𝒍  𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒕ă  𝒂𝒍 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒆𝒊 𝒏

𝒄𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒊 𝒎𝒂𝒓𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒕ă 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒕
*20 

 

Notă: Oferta financiară va indica, 
în mod clar, la o rubric distinctă, 
termenul de plată acceptat de 
către ofertant. Lipsa acestei 
rubric va atrage respingerea 
ofertei 
 

IV. Numărul de contracte 
similare executate în ultimii 2 
ani 

20% Oferta cu cele mai multe contracte 
similar va primi 20 de puncte. 
Punctajul celorlalte se calculează 
după formula: 
Punctajoferta n= 
𝒏𝒖𝒎ă𝒓𝒖𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆   𝒂𝒍 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒆𝒊 𝒏

𝒄𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒊 𝒎𝒂𝒓𝒆 𝒏𝒖𝒎ă𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆
*20 

 
Notă: Oferta financiară va indica, 
în mod clar, la o rubrică distinctă, 
numărul de contracte similare 
executate în ultimii 2 (doi) ani. 
Lipsa acestei rubrici va atrage 
respingerea ofertei 
 

Total  100% Va fi declarată câştigătoare 
oferta cu cel mai mare punctaj 
însumat al rezultatelor. 

http://www.atee.ro/
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Alte condiţii obligatorii de participare: 
 

- Fiecare ofertant trebuie să facă dovada contractelor similare, însoţite de o 

recomandare de bună execuţie de la beneficiarul în cauză; 

- Fiecare ofertant trebuie să facă dovada, prin CV-uri ataşate, că pentru fiecare 

eveniment va pune la dispoziţie minim 2 persoane cu experienţă în organizarea de 

evenimente; 

- Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 (trei) ani fiscali să fie cel puţin egală cu dublul  

valorii estimate a contractului de achiziţie. 

 

4. PREZENTAREA OFERTEI 

4.1. Limba de redactare a ofertei Româna 

4.2. Moneda în care este exprimat 
preţul contractului 

Echivalentulîn Euro / Ron la cursul BNR de la data 
estimării valorii contractului (1 euro = 4.7320 lei, curs 
publicat de BNR în data de 09.09.2019) 

 

4.3. Perioada minimă de 
valabilitate a ofertei 

90 de zile de la data depunerii ofertei. 

4.4. Modul de prezentareaofertei 
(tehnicşifinanciar) 

Ofertantii vor depune urmatoarele documente 
obligatorii de calificare: 
 

1. Situaţia personală a candidatuluisauofertantului 
 
➢ Declaraţia pe propria raspundere privind 

neincadrarea in dispozitiile art. 164 din Legea nr. 
98/2016, va fi prezentată în original prin completarea 
Formularului 2. Încadrarea în situaţia  prevăzută  la art. 
164 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea 
ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea 
contractului de achizţie publică. 
➢ Declaraţie privind neîncadrarea în art 14 al 

Ordonanţei de urgenţă nr.66/2011 prin completarea 
Formularului 3. 
➢ Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile 

http://www.atee.ro/
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prevazute la art.165 şi art.166 din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice. Se va completa de catre 
fiecare ofertant conform Formularului 4. 
➢ Declaraţia pe proprie raspundere privind 

neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 
cu modificarile si completarile ulterioare va fi 
prezentată în original prin completarea Formularului 5. 
➢ Certificat fiscal eliberat de Compartimentul 

Impozite şi Taxe Locale al unităţii administrative 
teritoriale de pe raza căreia operatorul economic are 
sediul social, din care sa ateste ca ofertantul nu 
inregistreaza debite la bugetul local, valabil la data 
deschiderii ofertelor,  în original sau copie legalizată. 
➢ Certificat de atestare fiscal eliberat de organul 

de administrare fiscală al unităţii administrative 
teritoriale de pe raza căreia operatorul economic are 
sediul social, din care sa reiasa  ca ofertantul nu 
inregistreaza debite la bugetul general consolidat, 
valabil la data deschiderii ofertelor,  în original sau 
copie legalizată. 
 
2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

 
➢ Certificatul constatator eliberat de Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă instanţa competentă 
din care sa rezulte obiectul de activitate al 
respectivului operator economic, in original sau copie 
legalizată. 
➢ Certificat de inregistrare emis de Oficiul 

Registrului Comerţului, copie lizibila conform cu 
originalul. 
➢ Declaratie privind respectarea obligatiilor 

referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii 
– Se va completa de catre fiecare ofertant conform 
Formularului 6. 
➢ Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile 

prevăzute la art.60 din legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice - Se va completa de către fiecare ofertant 
conform Formularului 7. 

 
3. Capacitateaeconomicăşifinanciară 

➢ Va fi completat si prezentat în original 
Formularul 8 – Fişa de informaţii generale.  

http://www.atee.ro/
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➢ Bilanţul contabil afferent exerciţiuluifinanciar al 
ultimilor3 ani din care să reiasă că are media cifrei de 
afaceri egală cu cel puţin dublul valorii estimate, în 
copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul" 
(numai pentru operatorii economici care au obligaţia 
legală să întocmească şi să depună bilanţ contabil). 

 
4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

4.1. Capacitatea tehnică 
Cerinte obligatorii:    

➢ Lista principalelor prestări de servicii în ultimii 2 
ani conţinând valori care să arate existenţa contractelor 
similare, perioade de prestare, beneficiari, indiferent 
dacă aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau 
clienţi privaţi, completată în conformitate cu 
Formularul 9.  

 
4.2. Capacitatea profesională 

Cerinţe obligatorii: 
Ofertantul trebuie sa furnizeze urmatoarele informatii:  
➢ Informaţii referitoare la studiile, pregătirea 

profesională şi calificarea personalului de conducere 
precum şi ale persoanelor responsabile pentru 
îndeplinirea contractului de prestari servicii, conform 
Formularului 10; 
➢ Declaraţie referitoare la efectivele medii anuale 

ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în 
ultimii 2 ani, conform Formularului 11. 
 ➢ declaraţie de disponibilitate, în original, semnată 
şi datată, însoţită de CV-uri asumate pentru toate 
persoanele implicate în derularea contractului,  
conform Formularului 12. 

NOTA: LIPSA A MAI MULT DE 3 DOCUMENTE DIN CELE 

ENUNŢATE ANTERIOR VA ATRAGE DUPĂ SINE 

RESPINGEREA OFERTEI.  

 
5. Modul de prezentare a ofertei 

 
Adresa la care se depune oferta: 

Ofertele vor fi transmise prin poştă/ curierat sau vor fi 

depuse personal la adresa Asociaţiei 

http://www.atee.ro/
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TransfrontaliereE(q)uilibrum Environment -ATeE, din Str. 

Calea Unirii, nr. 86, CP 200345, Craiova, Judeţ Dolj 

zilnic, în intervalul: 8.00-16.00, până la data limită de 

depunere, respectiv 23.09.2019 ora 9.00.  

Modul de prezentare al ofertelor: 

Oferta prezentată de un ofertant se prezintă in 2 plicuri 

separate, sigilate, purtând denumirea si adresa 

ofertantului, inscriptionate: COPIE şi ORIGINAL. Fiecare 

dintre cele doua plicuri vor contine la randul lor alte 3 

plicuri: documente de identificare/ calificare, oferta 

tehnica şi oferta financiara. 

Cele doua plicuri inscriptionate “COPIE” şi “ORIGINAL” 

se vor introduce intr-un plic exterior (pachet) sigilat si 

netransparent, pe care se trece adresa Achizitorului cu 

menţiunea: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA: 

23.09.2019, orele 11.00. 

Fiecare Plic exterior (pachet) va contine urmatoarele 

documente: imputernicirea, adresa de inaintare.Lipsa 

adresei de inaintare, a imputernicirii atunci cand este 

cazul, atrage dupa sine nedeschiderea plicurilor, oferta 

fiind declarata neconforma.  

Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea 

şi adresa ofertantului, fiind pastrate la sediul 

achizitorului nedeschise, în cazul în care oferta 

respectivă este declarată întarziată. 

 

5.1 Modul de prezentare a ofertei tehnice 

Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat 
şi in conformitate cu cerintele din specificatiile tehnice. 
Ofertantul are obligaţia de a prezenta propunerea 
tehnică astfel încât să se asigure posibilitatea verificării 
corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile 
tehnice prevăzute in caietul de sarcini. Ofertantul va 
elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să 
respecte în totalitate cerinţele prevăzute in caietul de 
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sarcini. Nerespectarea oricărei solicitări din caietul de 
sarcini atrage de la sine respingerea ofertei. 
 
 
 
5.2    Modul de prezentare a ofertei financiare 

 
Propunerea financiară va fi exprimată, ferm în Euro si 
Lei, cu si fara TVA la cursul BNR de la data lansarii 
achizitiei. 
Propunerea financiară va fi estimată în acord cu 
plafoanele stabilite la nivel de program (în vigoare), 
publicate pe site-ul Programului Interreg V-A, la adresa 
www.interregrobg.eu. 
Propunerea financiara se va prezenta conform 
Formularului de oferta servicii – Formular 13 la care se 
va anexa Centralizatorul de preturi servicii – Formular 
13 A. 
Pretul prezentat in propunerea financiara va include 
toate si orice costuri legate de indeplinirea cerintelor 
documentaţiei de atribuire. 

4.5 Garanţia de participare, dacă 
este cazul 

Nu este cazul 

4.6 Garanţie de bună execuţie, 
dacă este cazul 

Nu este cazul 

4.7 Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage 
oferta numai înainte de data limită stabilită pentru 
depunere. 
• Modificarea sau retragerea ofertei se realizează 
prin solicitare scrisă în acest sens, depusă până la data 
limită stabilită pentru depunere. 
• Achizitorul nu este răspunzător în legătură cu 
posibilitatea ofertantului de a depune o noua ofertă, 
modificată, până la data şi ora limită, stabilite în 
documentaţia de atribuire. 
• Pentru   a   fi   considerate   parte a ofertei, 
modificările trebuie prezentate cu amendamentul că pe 
plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, şi 
inscripţia "MODIFICĂRI". 
• Riscurile transmiterii ofertei, inclusive forţa 
majoră, cad în sarcina operatorului economic 
(ofertantului). 
• Ofertadepusă la o altă adresă a achizitorului 
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decât cea stabilită sau după expirarea datei limită 
pentru depunere este considerată întârziată şi se 
returnează nedeschisă. 
• Conditiile de modificare a ofertei: modificarile la 
oferta financiara nu se admit in afara acelor greseli 
aritmetice si numai cu acordul ofertantului. In cazul in 
care, ofertantul nu accepta corectarea greselilor 
aritmetice, oferta se va considera neconforma. Erorile 
aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza: daca 
exista o discrepant intre pretul unitar si pretul total, 
trebuie luat in considerare pretul unitar, iar pretul total 
se va corecta corespunzator. Daca exista discrepanta 
intre litere si cifre, trebuie luata in considerare 
valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in 
cifre se va corecta corespunzator. 

4.8 Informaţii referitoare la 
termenele pentru livrarea 
bunurilor/prestarea 
serviciilor/execuţia lucrărilor 

Locul de livrare al serviciuluieste: 
diverse locaţii din aria transfrontalieră din România 
şi Bulgaria a proiectului şi municipiul Bucureşti:  
 

4.9 Modalităţi de contestare a 
decizieiachizitorului de atribuire a 
contractului de achiziţie şi de 
soluţionare a contestaţiei 

Contestaţiile se vordepune la: 
- beneficiar contract AsociaţiaTransfrontalieră 
E(q)uilibrum Environment -ATeE, str. Calea Unirii, nr. 
86, Craiova, judet Dolj; 
- instanta de judecata competentă potrivit legii. 
Soluţionarea contestaţiilor  se va   face conform 
procedurii descrise la punctul 5.4 din prezenta 
documentaţie. 

4.10 Clauzele contractual 
obligatorii, inclusive condiţiile de 
actualizare/modificare a preţului 
contractului de achiziţie 

Pretul contractului ramane ferm pe toata perioada 
derularii obligatiilor contractual intre Furnizor si 
Achizitor. 
Oferta financiara nu poate fi modificata decat in 
situatia unei erori aritmetice, conform capitolului 4.5 
“Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei” si 
numai pana la momentul semnarii contractului de 
achizitie publica. 
Conditii contractuale obligatorii: 
- Prestarea serviciilor se va efectua de catre Ofertantul 
declarat castigator, cu indeplinirea conditiilor indicate 
in caietul de sarcini si asumate prin oferta depusa. 
- Termenul de plata se va respecta asa cum este 
stipulat in contractul de achizitie semnat cu Ofertantul 
castigator. 
Prestarea serviciilor se va face in termenele si la locul 
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indicat de beneficiar prinNota de comandă scrisă şi in 
conformitate cu prezenta Documentatie de atribuire. 
Plata serviciilor prestate aferente prezentuluicontract,  
respective servicii de organizare evenimente şi 
transport se va face dupa prestarea fiecarui serviciu, in 
baza procesului verbal de receptive si a facturii emise 
conform ofertei financiare, cu respectarea termenului 
de plată acceptat de către ofertant conform ofertei 
financiare depuse.   

 
 
 

5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢIILE TEHNICE) ŞI CANTITĂŢILE 
SOLICITATE 

 
 

 
1. INTRODUCERE 
 
Asociaţia Transfrontalieră E(q)uilibrum Environment -ATeE- implementează în prezent 

proiectul „Descoperiţi frumuseţea culturii rrome”, Cod e-MS ROBG 410, finanţat în cadrul 

Programului Interreg V-A România-Bulgaria, axa prioritara nr. 2 „O regiune verde”, Obiectivul 

specific 2.1 „Îmbunătățirea utilizării durabile a resurselor şi patrimoniului natural și cultural. 

Proiectul are drept scop îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural prin valorificarea 

culturii tradiționale rrome în produse turistice. În acest sens, a fost prevăzută achiziţionarea de 

servicii organizare  de evenimente şi servicii de transport, pentru buna desfăşurare a 

evenimentelor. 

 
 

2. SCURTĂ DESCRIERE 
 
Serviciile solicitate în prezenta documentaţie de atribuire sunt destinate pentru 

desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor specific în cadrul proiectului„ Descoperiţi 
frumuseţea culturii rrome”, Cod e-MS ROBG 410 

 

3. DESCRIERE SERVICII 
 

Specificatiile tehnice sunt descrise in cele ce urmeaza, astfel incat sa permita 
ofertantului accesul la procedura de atribuire si indeplinirea in bune conditii a 
contractului de prestari servicii. 

In cadrul proiectului mentionat anterior, se vor asigura de catre Partenerul 
ATeE, conform aplicaţieiproiectului, următoarele servicii pentru evenimentele: 
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1. Pentru Activitatea T4 – Caravane transfrontaliere„ Descoperiţi frumuseţea culturii 

rrome”  

Pentru organizarea unei Caravane transfrontaliere„ Descoperiţi frumuseţea 
culturii rrome”, vor fi asigurate următoarele servicii 
 

a)  Servicii de cazare şi masă pentru 4 zile (3 nopţi), după cum urmează 

  

 

Pentru prima zi: 

 -pranz (supă, ciorbă/aperitiv, fel principal,felul doi, desert, apă plată/minerală) /1 
persoană 
- cina (antreu, fel principal,felul doi, desert, apă plată/minerală) /1 persoană 
- 2 pauze de cafea (apă plată/minerală, ceai, cafea, patiserie) /1 persoană 
- cazare la hotel3* (3 stele), cameră single (mic dejun inclus)/1 persoană 
-sală de conferinţă cu videoproiector, ecran proiecţie, flip chart(cu marker) 
Toate aceste servicii se vor asigura pentru 40 de persoane/eveniment 

 

Pentru a doua zi: 

-pranz (supă, ciorbă/aperitiv, fel principal,felul doi, desert, apă plată/minerală) /1 persoană 
- cina (antreu, fel principal,felul doi, desert, apă plată/minerală) /1 persoană 
- 2 pauze de cafea (apă plată/minerală, ceai, cafea, patiserie) /1 persoană 
- cazare la hotel3* (3 stele), cameră single (mic dejuninclus)/1 persoană 
Toate aceste servicii se vor asigura pentru 40 de persoane/eveniment 

 

 

Pentru a treia zi:  

-pranz (supă, ciorbă/aperitiv, fel principal,felul doi, desert, apă plată/minerală) /1 persoană 
- cina (antreu, fel principal,felul doi, desert, apă plată/minerală) /1 persoană 
- 2 pauze de cafea (apă plată/minerală, ceai, cafea, patiserie) /1 persoană 
- cazare la hotel3* (3 stele), cameră single (mic dejuninclus)/1 persoană 
Toate aceste servicii se vor asigura pentru 40 de persoane/eveniment 

 
Pentru a patra zi:  

-pranz (supă, ciorbă/aperitiv, fel principal,felul doi, desert, apă plată/minerală) /1 persoană 
- 2 pauze de cafea (apă plată/minerală, ceai, cafea, patiserie) /1 persoană 
Toate aceste servicii se vor asigura pentru 40 de persoane/eveniment 
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b) Servicii de transport cu autocarul al participantilor la caravană pe ruta comună 
transfrontalieră din România şi Bulgaria,  pe o distanţă de 1200 km. 
 
 
 
 

2. Pentru Activitatea T5 - Organizarea de workshopuri „Incursiune în cultura 

rromă” 

a)Furnizarea de servicii de cazare şi masă pentru 2 zile (1 noapte), pentru 2 
workshopuri „Incursiune în cultura rromă” organizate în judeţele Dolj şi Mehedinţi. 
Pentru fiecare dintre evenimente se vor asigura următoarele servicii, după cum 
urmează  
 

Pentru prima zi: 

-pranz (supă,ciorbă/aperitiv, fel principal,felul doi, desert, apă plată/minerală) /1 persoană 
- cina (antreu, fel principal, felul doi, desert, apă plată/minerală) /1 persoană 
- 2 pauze de cafea (apă plată/minerală, ceai, cafea, patiserie) /1 persoană 
- cazare la hotel 3* (3 stele), cameră single (mic dejun inclus)/1 persoană 
-sală de conferinţă cu videoproiector, ecran proiecţie, flip chart(cu marker) 
Toate aceste servicii se vor asigura pentru 33 de persoane/eveniment 

 

Pentru a doua zi: 

-pranz (supă, ciorbă/aperitiv, fel principal,felul doi, desert, apă plată/minerală) /1 persoană 
- 2  pauze de cafea (apă plată/minerală, ceai, cafea, patiserie) /1 persoană 
Toate aceste servicii se vor asigura pentru 33 de persoane/eveniment 
 

 
c) Servicii de transport cu autocarul al participantilor, din localitătile de domiciliu la 
destinaţie şi retur, pentru fiecare dintre workshopurile organizate în judeţele Dolj şi 
Mehedinţi, în limita a 300 de km pentru fiecare eveniment 

 
 
3.Pentru Activitatea T6 – Festivaluri de Cultură Romă “Bucuraţi-vă de cultura romă” 

 
a)Furnizarea de servicii de cazare şi masă pentru 3 zile (2 nopţi), pentru 2 Festivaluri de 
Cultură Romă “Bucuraţi-vă de cultura romă” organizate în judeţele Dolj şi Mehedinţi. 
Pentru fiecare dintre evenimente se vor asigura următoarele servicii, după cum urmează: 

 

Pentru prima zi: 

-pranz (supă, ciorbă/aperitiv, fel principal, felul doi, desert, apă plată/minerală) /1 
persoană 
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- cina (antreu, fel principal, felul doi, desert, apă plată/minerală) /1 persoană 
- 2  pauze de cafea (apă plată/minerală, ceai, cafea, patiserie) /1 persoană 
- cazare la hotel 3* (3 stele), cameră single (mic dejun inclus)/1 persoană 
Toate aceste servicii se vor asigura pentru 100 persoane/eveniment 
  
Pentru a doua zi: 

-pranz (supă, ciorbă/aperitiv, fel principal, felul doi, desert, apă plată/minerală) /1 
persoană 
- cina (antreu, fel principal, felul doi, desert, apă plată/minerală) /1 persoană 
- 2  pauze de cafea (apă plată/minerală, ceai, cafea, patiserie) /1 persoană 
- cazare la hotel 3* (3 stele), cameră single (mic dejun inclus)/1 persoană 
Toate aceste servicii se vor asigura pentru 100 persoane/eveniment 
  
Pentru a treia  zi: 

-pranz (supă, ciorbă/aperitiv, fel principal, felul doi, desert, apă plată/minerală) /1 
persoană 
- 2 pauze de cafea (apă plată/minerală, ceai, cafea, patiserie) /1 persoană 
Toate aceste servicii se vor asigura pentru 100 persoane/eveniment 
  
b)Servicii de transport cu autocarul al participantilor români la festivalurile organizate în 
districtele Montana şi Vidin, din localitătile de domiciliu la destinaţie şi retur şi de la hotel 
la scena de spectacol şi înapoi, în limita a 500 de km pentru fiecare eveniment 
 
4.Pentru activitatea T7 Participarea la Târgurile Internaţionale de Turism de la Bucureşti 
şi Sofia 

 
a)Furnizarea de servicii de cazare şi masă pentru 4 zile (3 nopţi), pentru Târgul 
Internaţional de Turism de la Bucureşti, după cum urmează:  
 

Pentru prima zi: 

 -pranz (supă, ciorbă/aperitiv, fel principal,felul doi, desert, apă plată/minerală) /1 
persoană 
- cina (antreu, fel principal,felul doi, desert, apă plată/minerală) /1 persoană 
- 2 pauze de cafea (apă plată/minerală, ceai, cafea, patiserie) /1 persoană 
- cazare la hotel3* (3 stele), cameră single (mic dejun inclus)/1 persoană 
Toate aceste servicii se vor asigura pentru 8 persoane/eveniment 

 

Pentru a doua zi: 

-pranz (supă, ciorbă/aperitiv, fel principal,felul doi, desert, apă plată/minerală) /1 persoană 
- cina (antreu, fel principal,felul doi, desert, apă plată/minerală) /1 persoană 
- 2 pauze de cafea (apă plată/minerală, ceai, cafea, patiserie) /1 persoană 
- cazare la hotel3* (3 stele), cameră single (mic dejuninclus)/1 persoană 
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FORMULARE 
 

 
Această secţiune conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea 
si prezentarea ofertei si a documentelor care o însotesc si, pe de alta parte, să permit 
comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapidă si corectă a tuturor ofertelor 
depuse.  
Fiecarecandidat / ofertant care participa, în mod individual sau ca asociat, la 
procedura de achizitie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute in 
cadrul acestei sectiuni, completate în mod corespunzator şi semnate de persoanele 
autorizate. 
 
Se vor prezenta urmatoarele Formulare: 
 
Formular 1     Scrisoare de înaintare 
Formular 2   Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevazute la art. 164 din 
legea 98/2016 privind achiziţiile publice 
Formular 3    Declaraţia privind neîncadrarea în art. 14 al Ordonanţei de urgenţă nr. 
66/2011, privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora 
Formular 4    Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevazute la art. 165 şi 166 
din legea 98/2016 privind achiziţiile publice 
Formular 5    Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevazute la art. 167 din 
legea 98/2016 privind achiziţiile publice 
Formular 6   Declaraţie privind respectarea obligaţiilor referitoare la condiţiile de 
muncă şi de protecţia muncii 
Formular 7    Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevazute la art. 60 din legea 
98/2016 privind achiziţiile publice 
Formular 8    Informaţii generale 
Formular 9    Declaraţie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 2 ani 
Formular 10   Informaţii referitoare la personalul de conducere 
Formular 11  Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al 
cadrelor de conducere 
Formular 12  Declaraţie de disponibilitate insoţită de  CV-uri asumate pentru toate persoanele 
implicate în derularea contractului 
Formular 13  Formular de ofertă prestări servicii 
Formular 13A  Centralizatorul de preturi servicii 
Formular 14   Model de Contract de prestări servicii 
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FORMULAR 1 

 
 

OPERATORUL ECONOMIC   Inregistrat la sediul achizitorului 
                        nr.      _   data__/__/__, ora 
(denumire / sediu ) 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 

                                     Catre __________________________  
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare nr. __________ din data______________________, 

privind aplicarea procedurii de ___________________________(denumire procedura) pentru 

atribuirea contractului  __________________________________ (denumirea contractului de achizitie 

publica), noi ___________________________________________(denumirea/numele operatorului 

economic) va transmitem alaturat urmatoarele: 

1. Documentul ____________________________  (tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia 
pentru participare, in cuantumul In forma stabilita de dumneavoastra prin documentatia de atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat marcat in mod vizibil, continand, in original intr-un numar de _________ copii: 

a) oferta; 

b) documentele care insotescoferta. 

c) mostre, schite dupa caz. 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

Data completării ________   

Cu stima,                                                       

 Operator economic, 

(semnatura autorizata ) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atee.ro/
http://www.interregrobg.eu/


 
 

 

ASOCIATIA TRANSFRONTALIERA E(quilibrum) - ENVIRONMENT 
 Str. Unirii, nr.86, Craiova, JudetDolj,  Romania, Tel/fax:0251417740                                                                 

E-mail: office@ipacv; www.atee.ro 

 

  
 www.interregrobg.eu 

Conţinutul acesui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene 

FORMULAR 2 

 

OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 
 privind achizitiile publice 

 
 

Subsemnatul, ................... reprezentant imputernicit al ......................... (denumirea/ 
numele si sediul/ adresa operatorului economic), in calitate de ofertant la procedura privind 
atribuirea contractului de .......................... codul CPV ............... la data de (zi/luna/an), 
organizata de ........................ (denumirea Achizitorului) declar pe propria raspundere, sub 
sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma 
aflu in situatia prevazuta al articolul 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv nu 
am fost condamnat, in ultimii 5 ani, eu sau vreun membru al organului de administrare, de conducere 
sau de supraveghere al respectivului operator economic sau vreun membru care are putere de 
reprezentare, de decizie sau de control in cadrul SC ............  

prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru comiterea uneia  dintre urmatoarele 
infractiuni: 

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta la art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul Penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale 
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; 

 b) infractiuni de coruptie, prevazute la art. 289-294 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de 
art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionareafaptelor de coruptie, 
cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a 
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; 

 c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prevazute de art. 181-185 din 
Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale 
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; 

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si 
combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare sau de dispozitiile corespunzatoare 
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; 

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea 
spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii 
terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 
din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare 
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; 

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificariel si completarile ulterioare sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a 
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;  
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g) frauda, in sensul art. 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor 
Europene din 27 Noiembrie 1995. 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 

inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

Prezentadeclaratie este valabila pana la data de __________________ . 

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 

 
 
Data completarii: ___________            
 

                                                                                Operator economic 
                                                                                _____________________ 

              (semnatura autorizata) 
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FORMULAR  3 

 
OPERATOR ECONOMIC 
(denumirea/numele) 
 
 

DECLARATIE privind neîncadrarea în art 14 al Ordonanţei de urgenţă nr. 66/2011, privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 

europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora 

Subsemnatul ..............în calitate de reprezentant al .............., în legătură cu procedura de 
achiziţie ..............declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea de fals în declaraţii, aşa cum 
este prevăzută în art.326 din Legea nr. 286/2009 din Codul Penal, cu modificările şi completările 
ulterioare, că nu mă aflu într-una din prevederile articolului nr.14 din Ordonanţa de urgenţă nr. 
66/2011 privindprevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu 
amendamentele şi completată prin Legea nr.142/2012.  

Subsemnatul ........... declar că voi informa imediat ........... dacă vor surveni modificări în 
prezenta declaraţie. Deasemenea, declar că informaţia furnizată este completă şi în detaliu şi 
înţeleg că ........ este îndreptăţit să solicite, pentru verificarea şi confirmarea declaraţiei, orice 
informaţie suplimentară.Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu 
realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislate! penale privind falsul in declaratii 

Data completarii 
Operator economic   

(semnatura autorizata) 

 

http://www.atee.ro/
http://www.interregrobg.eu/


  
 

 

               ASOCIATIA TRANSFRONTALIERA E(quilibrum) - ENVIRONMENT 
 Str. Unirii, nr.86, Craiova, JudetDolj,  Romania, Tel/fax:0251417740                                                                 

E-mail: office@ipacv; www.atee.ro 

 
www.interregrobg.eu 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene 

 

FORMULAR 4 

Operator economic 
 .................................. 
  (denumirea/numele) 
 

 

DECLARATIE PRIVIND PRIVIND NEINCADRAREA ÎN PREVEDERILE  ART.165 ŞI ART 166 DIN 

LEGEA nr.98/2016 PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE 

 

Subsemnatul(a), reprezentant/împuternicit  al ...........(denumirea, numele operatorului 
economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute în art. 165 şi art.166  din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata 
impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul generalconsolidat. 
Mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către 
bugetele componente ale bugetului general consolidat şi ale bugetelor locale, în conformitate cu 
prevederile legale ale statului, până la data solicitată ....... 
Subsemnatul....... declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita,in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ...................... 
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 

Operator economic, 

(semnatura autorizata) 
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FORMULAR 5 
 
 
Operator economic 
(denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND NEINCADRAREA ÎN PREVEDERILE 
 ARTICOLULUI NR. 167 DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE 

 

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 codul CPV),la data de .. (zi/luna/an), organizata de………….{denumirea 
achizitorului),declar pe propria raspundere ca: 

 
a) nu  am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51,  
b) nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activităţii;  
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea,  
d)  nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei 

în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
e)nu mă aflu 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 la pregătirea procedurii de atribuire care ar conduce la o distorsionare a 

concurenţei  
g) nu mi-am încălcat 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, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului 
contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

h) nu m-am făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la 
solicitarea achizitorului, în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii 
criteriilor de calificare şi selecţie,  

i) nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al achizitorului, să obţin 
informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în  cadrul procedurii de 
atribuire 
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Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 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. 

 

Data completarii: ..........  

Operator economic, 

 {semnatura autorizata) 
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FORMULAR 6  

Operator economic 

(denumirea/numele) 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR REFERITOARE LA CONDITIILE DE MUNCA 

SI DE PROTECTIA MUNCII 

Subsemnatul, reprezentant.............. imputernicit al  ..................................  

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, in 

conformitate cu art. 51 alin.1 din Legea nr. 98/2016 ca, la elaborarea ofertei, s-a tinut cont de 

obligatiile referitoare la respectarea conditiilor de munca si a normelor de protectia muncii si PSI ce 

se impun a fi respectate in executia serviciilor. 

Subsemnatul declar ca ne angajam fata de achizitor ca, pe tot parcursul executei contractului de 

servicii, vor fi respectate normele de protectia muncii si PSI in vigoare. 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita,in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 
 

Data completarii: ......................   .....  
Operator economic, 
(semnatura autorizata) 
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FORMULAR 7 

 
  Operator economic 
 .................................. 
  (denumirea/numele) 
 

 
 

DECLARATIE PRIVIND PRIVIND NEINCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE  ÎN 

ARTICOLUL 60 DIN LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE 

 

Subsemnatul(a),  ........................... (denumirea, numele operatorului economic), in 
calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de-------- (se mentioneazaprocedura) 
pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect.......... (<denumirea 
produsului, serviciului sau lucrarii codul CPV), la data de
 ........................... (zi/luna/an), organizata de………….{denumireaachizitorului), declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute în art.60 din legea 98/2016 privind 
achiziţiile publice. 
Subsemnatul....... declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita,in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor 
orice documente doveditoare de care dispunem. 
 

Data completarii: .............   .....  

Operator economic, 
(semnatura autorizata) 
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FORMULAR 8 
 Operator economic 
 .................................. 
  (denumirea/numele) 

 
INFORMAŢII GENERALE 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 

Fax: 
E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... 
(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 
 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita 
după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile 
de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de 
achiziţie) 

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 
4._______________________________________________________ 
8. Principalapiaţă a afacerilor : 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 2 ani,din care săreiasăcă are cifra de afaceriegală cu 
celpuţindublulvalorii estimate: 
 

 
Anul 

Cifra de 
afacerianuală (la 31 

dec.) 
LEI 

Cifra de 
afacerianuală (la 31 

dec.) 
echivalentEURO 

1..............   
2. .............   
   
Media anuală :   

 
Operator economic, 

.................................. 
(semnăturăautorizată) 
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FORMULAR 9 
 
Operator economic 
_____________________ 
(denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 2 ANI 

 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
...........................................................(denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de 
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
personae juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa achizitorului) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

    Operator economic, 
.................................. 

(semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 

 
Nr. 
crt 
 
 
 

 
Obiect 

contract 
 

 
Cod 
CPV 

 
Denumirea/nume

beneficiar 
/client 
Adresa 

 
Calitateapre
statorului*  

 
Preţ 
total 

contract 

 
Procentînde

plinit de 
prestator 

(%) 

 
Perioadăder
ulare 
contract **) 

1        
2        
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...        

        
 

Operator economic, 
(semnătură autorizată) 

 
*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; 
subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării. 
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FORMULAR 10  

 
INFORMAŢII REFERITOARE  

LA PERSONALUL DE CONDUCERE 
 

Subsemnatul _/, Director General al societăţii comerciale................................ declar pe 
propria răspundere că pentru servicii de“_______________” 
Voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele personae responsabile pentru 
îndeplinirea contractului: 
 

Nr 
cr
t 

FUNCŢIA 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

Studiile de 
specialitate 

Vechime în 
specialitate 

(ani) 

Numărul de 
servicii prestate în 

calitate de 
conducător 

0 1 2 3 4 
A. PERSONAL DE CONDUCERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

B. PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI  
 
1 
 
 
2 
 
 

 
………………………… 
 
 
………………………… 

 
………………. 

 
 
………………. 

 
…………… 

 
 
…………… 

 
……………. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Operator economic, (semnătura autorizată ) 
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FORMULAR 11 

 
Operator economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 

 
   

DECLARAŢIE  
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 răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de 
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
personae juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa achizitorului) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

 Anul 1 Anul 2 

Personal angajat   
Din care personal de conducere 
 

  

 

(În cazul solicitării) 
Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil 
pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
 
 
Data completării        Operator economic, 
......................          
 .................................. 

(semnătură autorizată) 
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FORMULAR 12 

Operator economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 

  DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 
 
 
 

Subsemnatul/a ..............cu domiciliul în ................., legitimitat cu CI, seria 
.....nr......declar că sunt disponibil/a  pe perioada ............de implicare efectivă 
pentru a participa în calitate de .........pentru îndeplinirea contractului de servicii de 
........................ (CPV .....................) privind proiectul  „Descoperiți frumusețea 
culturii rome”, Cod e-MS ROBG 410, finanţat prin Programul Interreg V-A România-
Bulgaria, pe o perioadă de cel puţin ..... luni de la data începerii contractului pentru 
candidatul ...... 

Menţionez că în această perioadă nu am alte obligaţii de muncă, care să 
împiedice îndeplinirea în condiţii optime a atribuţiilor aferente poziţiei asumate în 
cadrul proiectului mai sus menţionat . 

Mă angajez să prelungesc în mod corespunzător prezenta declaraţie de 
disponibilitate în cazul în care perioada de execuţie a contractului se va prelungi din 
cauza unor motive care nu pot fi prevăzute în momentul de faţă. 
 
Această declaraţie este însoţită de CV asumat. 
 
Data // 
 
......................................... 
Nume, prenume şi semnătură 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atee.ro/
http://www.interregrobg.eu/


  
 

 

               ASOCIATIA TRANSFRONTALIERA E(quilibrum) - ENVIRONMENT 
 Str. Unirii, nr.86, Craiova, JudetDolj,  Romania, Tel/fax:0251417740                                                                 

E-mail: office@ipacv; www.atee.ro 

 
www.interregrobg.eu 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene 

 

FORMULAR 13 
Operator economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 
 
FORMULAR DE OFERTA 
Catre ...........................................................................  
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai 
ofertantului................(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu 
prevederile cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam ................  
(denumirea serviciului) pentru suma de ............... (suma in litere si in cifre precum si moneda 
ofertei) platibila dupa receptia serviciilor, la care se adauga TVA in valoare de ..............
 (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei); 
2.Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile 
din anexa, in graficul de timp solicitat de achizitor. (se va indica anexa la formular); 

3. 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; 

4. Am inteles ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 

constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de 

atribuire; 

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 

separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”; 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

6.Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind 

castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi; 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere 

economic. 
Data / / 
...............................       , 
(nume, prenume §i semnatura), 

L.S. 

in calitate de .............   ................. legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 

 .........................  (denumirea/numeleoperatorului economic) 
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FORMULAR 13A 

ANEXA LA FORMULAR DE OFERTA 

(denumirea/numeleofertant) 

CENTRALIZATOR DE PRETURI pentruservicii 

 

Nr. 

crt. 

 VALOARE  

(fara TV A) 

VALOARE 

(cuTVA)  

OBSERVATII 

Euro Lei Euro Lei 

1.       

2.       

3.       

 TOTAL      

(semnaturaautorizata) 
 

Anexa la 
oferta 
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FORMULAR 14 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII (model) 
                        Nr........./ data.................. 

 Partile contractante 
AsociaţiaTransfrontalieră E(q)uilibrum Environment -ATeE, cu sediul in Craiova , 
strada Ştefan cel Mare, Nr. 12, judet Dolj, telefon/fax 0251.417740, cod fiscal: 
24379832, cont bancar RO14BTRLRONCRT0P14218704  deschis la Banca Transilvania, 
Sucursala Craiova, reprezentata prin domnul GabrielVladuţ - Preşedinte,  in calitate 
de Achizitor, pe de o parte,  
   si  

SC ............................ SRL,adresa:, telefon/fax: .......,CUI: .........., cont 
banca: ............, deschis la .........,reprezentata prin dl./dna. ......., functia ...., in 
calitate de Prestator, pe de alta parte.  

 
2.Definitii  
   2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:  
   a. contract - 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 - activitatile a caror prestare face obiectul 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 in legatura cu serviciile 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 enuntiativa. 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;  
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   g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.  
    
3.Interpretare  
   3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la 
forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este 
permis de context.  
   3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice 
daca nu se specifica in mod diferit.  
    
4.Obiectul principal al contractului 
4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze servicii organizare evenimente și transport, în 
cadrul proiectului„Descoperiți frumusețea culturii rrome !”, Cod e-MS ROBG 410, 
finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, respectandu-se oferta 
si caietul de sarcini de catre prestator.  
4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru 
serviciile prestate, conform ofertei prezentate.  
 
5.Pretul contractului 
 5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de 
catre achizitor, este de .......... 
5.2 Platile vor fi facute in termen ......... zile, in conditiile stipulate in 

ofertafinanciaradepusa de furnizor, in baza unei facturi fiscale dupa receptionarea 
fiecarui serviciu prestat, pe baza procesului – verbal de receptie a acestuia. 
 
6. Durata contractului 
6.1.Prezentul contract este valabil din momentul semnarii acestuia de catre ambele 
parti si inceteaza sa produca efecte dupa finalizarea proiectului 
6.2. Durata prezentului contract se poate prelungi prin act adiţional. 

6.3 Contractul de prestări servicii încetează, fără nici o altă formalitate decât o 
notificare scrisă şi fără parcurgerea unei proceduri judecătoreşti, la data la care a 
intervenit una dintre următoarele situaţii: 
      a) încetarea activităţii prestatorului sau beneficiarului prin desfiinţare, 
lichidare, dizolvare, cu obligatia efectuarii platii serviciilor deja efectuate; 
      b) acordul de voinţă al părţilor; 
      c) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al uneia 
dintre părţi printr-o notificare scrisă şi motivată, în care se va preciza temeiul legal, 
cu 30 de zile calendaristice înainte de data de la care se doreşte încetarea 
contractului;  
      d) la data împlinirii termenului prevăzut la pct. 6.1., dacă părţile nu convin 
prelungirea contractului. 
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6.4 Pe perioada derularii contractului si pentru o perioada de 7 ani de la 
finalizarea sa, prestatorul isi asuma sarcina asigurarii accesului pentru organele de 
control ale  Comisiei Europene, Curtii de Auditori a CE si autoritatilor tarilor 
beneficiare (inclusiv la orice sub-contractor) la toate documentele solicitate pentru 
desfasurarea verificărilor necesare. 
  
 7.Executarea contractului 
   7.1. - Executarea contractului incepe dupa semnarea contractului de servicii de 
catre ambele parti. 
   
8.Documentele contractului 
   8.1. - Documentele contractului sunt:  
   - oferta tehnica si oferta financiara; 
   - documentaţia de atribuire. 

 
9.Obligatiile principale ale prestatorului 
   9.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau 
performantele prezentate in oferta tehnică, oferta financiară şi documentaţia de 
atribuire, anexe la prezentul contract.  
   9.2. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:  
   i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura 
cu serviciile achizitionate; si  
   ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia 
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini 
intocmit de catre achizitor.  
  
10.Obligatiile principale ale achizitorului 
   10.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, serviciile prestate in termenul 
convenit.  
   10.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul 
convenit de la emiterea facturii de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin 
respectarea prevederilor legale.  
   10.3. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de .... zile de la expirarea 
perioadei prevazute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor 
si de a beneficia dereactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de 
efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua 
prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.  
 

11.Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
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   11.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute 
obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din 
pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0.6% din pretul 
contractului.  
   11.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de 
la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati 
o suma echivalenta cu 0.6% din plata neefectuata.  
   11.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una 
dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera 
contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.  
   11.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o 
notificare scrisa, adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din 
urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze 
dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.  
   
12.Alte responsabilitati ale prestatorului 
   12.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract 
cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in 
conformitate cu oferta sa.  
   (2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele 
umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura 
provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea 
asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil 
din contract.  
   12.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in 
conformitate cu cerintele prevazute in documentaţia de atribuire. Totodata, este 
raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare 
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.  
 
13.Alte responsabilitati ale achizitorului 
   13.1. - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati 
si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in documentaţia de atribuire si pe care le 
considera necesare indeplinirii contractului.  
   
14.Receptie si verificari 
   14.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru 
a stabili conformitatea lor cu prevederile dinoferta tehnică, oferta financiară şi 
documentaţia de atribuire 
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   14.2. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul 
contract. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea 
reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.  
   
15.Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
   15.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in termenul 
stabilit de achizitor pe baza primirii comenzii ferme scrise din partea acestuia.    
   (2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri 
suplimentare, datorate in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun 
acord:  
   a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si  
   b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul 
contractului.  
   15.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare 
faza a acestora prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de 
prestare trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza 
de la data inceperii prestarii serviciilor.  
   (2) In cazul in care:  
   i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau  
   ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin 
incalcarea contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita 
prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci 
partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act 
aditional.  
   15.3. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a 
termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul 
achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.  
 
16. Clauze speciale 
16.1. Ofertantul trebuie sa furnizeze informatii referitoare la utilajele, instalaţiile, 
echipamentele tehnice de care poate dispune pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului de servicii, precum si sa garanteze calitatea serviciilor. 
   
17.Ajustarea pretului contractului 
   17.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt 
tarifele declarate in oferta, anexa la contract.  
   17.2. - Pretul contractului nu se ajusteaza. 
    
18.Amendamente 
   18.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul 
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aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora 
si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.  
   
 19.Cesiunea  
   19.1. - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale 
asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.  
   19.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind 
garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.  
 
20.Forta majora 
   20.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.  
   20.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor 
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.  
   20.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei 
majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia 
acesteia.  
   20.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica 
celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri 
care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.  
   20.5. - 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 
pretinda celeilalte daune-interese.  
    
21.Solutionarea litigiilor 
   21.1. - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe 
cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi 
intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.  
   21.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si 
prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare 
poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si 
Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.  
    
22.Limba care guverneaza contractul 
   22.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.  
 
 
23. Comunicari  
   23.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului 
contract, trebuie sa fie transmisa in scris.  
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   (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in 
momentul primirii.  
   23.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax 
sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.  
 
 24.Legea aplicabila contractului 
   24.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.  
    Partile au inteles sa incheie astazi, __/__/2018, prezentul contract in doua 
exemplare, cate unul pentru fiecare parte.  
 
Achizitor, 
ATeE 

Prestator, 
 

Presedinte, 
Gabriel Catalin Vladut 

Director/Presedinte/Admnistrator... 
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