










(1) Creart – centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti, in functie de 
complexitatea contractului care urmeaza a se atribui, va asigura perioada de timp 
necesara ca operatorul economic /operatorii economici sa obtina documentele necesare, 
sa fundamenteze, elaboreze si sa depuna ofertele pana la data si ora limita mentionate 
in anuntul publicat pe pagina de web a creart, perioada care nu poate fi mai mica de 10 
zile de la data publicarii; 

(2) Daca este cazul, primirea solicitarilor de clarificari privind cerintele caietului de sarcini 
intr-un termen care sa nu depaseasca 6 zile inainte de depunerea ofetelor; transmiterea 
raspunsurilor; Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar, complet 
și fără ambiguități cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, astfel încât 
răspunsul să ajungă la ofertant/să fie publicat cu cel putin 1 zi înainte de termenul limită 
de depunere a ofertelor; Daca intrebarea este adresata cu 1 zi inainte de termenul limită 
de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda la 
solicitarea de clarificari; 

(3) Transmiterea prin e-mail, la adresa achizitii@creart.ro a ofertelor insotite de 
documentele solicitate prin documentatia de atribuire; 

(4) Deschiderea ofertelor si evaluarea acestora de catre comisia de evaluare numita prin 
decizie a directorului creart – Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului 
Bucuresti. 
Evaluarea ofertelor se va face intr-un termen care sa nu depaseasca 60 de zile de la 
data deschiderii acestora. Prin exceptie acest termen poate fi prelungit o singura data, 
prin decizie a directorului creart, cu incadrarea in termenul de valabilitate al ofertei. 

(5) Daca este cazul, creart va transmite solicitare de clarificari operatorului economic cu 
termen de raspuns care nu poate fi mai mic de 1 zi; 

(6) Dupa evaluarea ofertelor, comisia de evaluare va intocmi raportul procedurii care va  fi 
aprobat de catre directorul creart si incarcat pe site-ul www.creart.ro in termen de 5 
zile de la data intocmirii sale; 

(7) Compartimentul achizitii publice are obligatia de a informa operatorii economici 
implicati in procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, prin e-mail si dupa 
aprobarea raportului procedurii de catre directorul creart- Centrul de Creatie, Arta si 
Traditie al Municipiului Bucuresti, privind rezultatul evaluarii si de a preciza 
operatorului desemnat castigator locul si data semnarii contractului; 

(8) Dupa respectarea termenului legal de contestatie, creart poate incheia contractul cu 
operatorul economic declarat castigator. 
Daca pentru procedura de atribuire a fost depusa o singura oferta care a si fost declarata 
castigatoare, deci admisibila, creart poate incheia contractul fara asteptarea termenului 
prevazut de Legea nr. 101/2016. 

 
Prin excepție de la prevederile de mai sus, poate fi aplicată procedura de negociere 

fără publicare prealabilă a unui anunt de participare pentru atribuirea contractelor de 
servicii din anexa nr. 2 a Legii în condițiile in care in cadrul procedurii proprii nu a fost 
depusa nicio oferta. 

 
5.3.4.2. Atunci cand valoarea estimata a serviciilor care urmeaza a fi achizitionate este egala  
sau mai mare de 1.000.557 lei fara TVA dar nu depaseste 3.506.625 lei fara TVA, autoritatea 
contractanta va proceda astfel: 

1. Publica pe www.e-licitatie.ro - Publicitate-Anunturi, modulul de transparență 
voluntară la nivelul căruia, la momentul actual, se poate completa în format 
electronic un anunț de publicitate care conține informații legate de:  
- tip contract 
- denumire achizitie 















































































CONTRACT DE SERVICII Nr .......................... . 

Preambul 

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizipile publice �i ale Hotararii de Guvem nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizipe 
publiclVacordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice s-a incheiat prezentul contract de 
servicii intre: 

I. P ARTILE CONTRACTANTE

1.1. creart - CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULfil BUCURESTI, 
cu sediul in Bucuresti, Str. Alexandro Lahovari, Nr. 7, Sector 1, cod fiscal 4266901, cont nr. RO57 TREZ 7015 
0lOX XX0l 1921, deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentat prin d-na Nicoleta Claudia Popa - Director, in 
calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 

Si 

1.2. . ..................................... societate cu sediul social in ...................... , Str ......................... , nr . ............ . 
sector/Jud............. . ......... , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ..................................... sub numarul 
......................................... , cod unic de inregistrare RO ................... , cont nr . ...................... deschis laTrezoreria 
....................... reprezentata prin d-na/dl. ........................ -Administrator, denumita in continuare PRESTATOR, 
pe de alta parte, 

II. DEFINITII

2.1 - in prezentul contract unnatorii tenneni vor fi interpretati astfel: 
a) Contract - reprezinta prezentul contract §i toate Anexele sale;
b) Achizitor ti Prestator - parple contractante, �a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) preful contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala �i corespunzatoare a tuturor obligapilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
e) produse - echipamentele, m�inile, utilajele, piesele de schimb §i orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele
la prezentul contract §i pe care Prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate confonn
contractului;
t) forta majora- reprezinta o imprejurare de origine extema, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibila §i
inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza gre§elii sau vinei acestora, §i care
face imposibila executarea §i, 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;
g) zi- zi calendaristica; an - 365 de zile;
h) Act adifional: document ce modifica termenii §i conditiile contractului de servicii.

m. INTERPRETAREA CONTRACTULm
3.1. In prezentul contract, cu exceppa unei prevederi contrare, cuvintele la fonna singular vor include fonna de
plural §i vice versa, acolo unde acest lucru este pennis de context.
3.2. Tennenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod
diferit.
3.3. Clauzele �i expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.



IV. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1. Prin prezentul act, Prestatorul se obliga sa presteze in folosul Achizitorului, cu ocazia organizarii
manifestarii cultural artistice ...................................................... . 
4.2. Evenimentul sus menµont este organizat de catre Primaria Municipiului Bucuresti prin creart - Centrul de 
Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti, in perioada ..... .......... in locaµa ..................................... . 

V. DURATA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract este valabil incepand cu data semnarii sale si pana eel tarziu in data fmalizarii tuturor
obligatiilor contractuale ce decurg din executarea sa.
5.2. Prezentul contract inceteaza sli producli efecte de la data indeplinirii, de clitre ambele paqi contractante, a
obligap.ilor care le revin confonn contractului.

VI. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele contractului sunt:
a) documente aferente procedurii de achizitie publica - anexate;
b) anunt de atribuire nr . . . . ..... . . . . . . . . . . . . .  anexat; 
c) oferta tehnica �i financiara nr . ................. anexata; 
d) documente justificative Prestator.

Vll. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA 
7 .1. a) Pretul convenit pentru indeplinirea serviciilor sus mentionate, astfel cum sunt enumerate in oferta 
tehnica si financiara nr . ............. transmisa de catre Prestator si inregitrata de Achizitor cu nr . ....................... , 
caietul de sarcini nr . ........................... . 
7.2. Plata serviciilor ce fac obiectul prezentului contarct, se va efectua de clitre Achizitor prin ordin de platli in 
contul Prestatorului, in tennen de maxim 30 zile lucratoare de la prestarea serviciilor, dupa semnarea receptiei 
de catre pm-tile contractante, in baza facturii emise de acesta in limita valorii contractate si a situatiei de plata 
asumata de catre ambele parti. 
7.3. In cazul in care Achizitorul nu achita factura aferenta emisa de catre Prestator, in tennen de maxim 30 de 
zile de prestarea serviciilor sus mentionate (si semnarea receptiei de clitre partile contractante) din motive 
neimputabile acestuia ca urmare a nevirlirii fondurilor necesare de la ordonatorul principal de credite, 
Prestatorul nu are dreptul de a pretinde plata de daune-interese, dobanzi penaliz.atoare. Achizitorul va achita 
contravaloarea facturilor neachitate din motive neimputabile in tennen de maximum 15 zile de la data virarii 
fondurilor cu aceastli destinaµe. 

VIII. OBLIGATIILE P ARTil..OR CONTRACTANTE
8.1. Achizitorul se obliga:
a. sa asigure Prestatorului conditii de lucru corespunzatoare fiecarei etape in vederea indeplinirii in bune conditii
a serviciilor sus mentionate, punand la dispozitia acestuia toate facilitatile de care dispune.
b. sli achite pretul serviciilor realizate/asigurate de catre Prestator, in conditiile si la tennenele stipulate/stabilite
la clauza VII din prezentul contract. Factura emisa de catre Prestator, va fi insotita in mod obligatoriu de situatia
de plati aferenta serviciilor prestate.
c. sa se implice activ prin reprezentantii sai pentru a rezolva toate problemele ce pot aparea pe intreaga durata de
derulare a prezentului contract si de care depind indeplinirea obligatiilor contractuale ale Prestatorului;
d. sa punli la dispozitia Pestatorului in limitele legale si in masura in care le detine, orice facilitati �i/sau
infonnatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnicli �i pe care le considera necesare indeplinirii
contractului;
e. sli receptioneze serviciile in tennenul convenit in prezentul contract;
f. Achizitorul are obligafi.a de a fumiza/pune la dispozitia Prestatorului toate autoriz.aµile �i avizele pe care le
detine, conform prevederilor legale, aferente evenimentului, dacli nu s-a prevlizut altfel in Caietul de sarcini.
8.2. Prestatorul se obliga:
a. sa presteze in folosul Achizitorului, serviciile de ..................... in perioada ............................... ,astfel cum sunt 
enumerate in oferta tehnica si financiara nr. .............. transmisa de Prestator ca urmare a 
anuntului . . . . . . . . . . . . . ...... si inregistrata de Achizitor cu nr . . . . . . ...... si a Caietului de sarcini nr . .................. , 
ce fac parte integranta din prezentul contract, respectiv 
······················································ 

b. sa asigure in vederea prestarii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract infonnarea Achizitorului cu
privire la orice situatie de ordin tehnic si organizatoric cu care se confrunta pe parcursul derularii prezentului
contract, propunand solutii cu privire la orice eventuale necesitati de ordin tehnic sau de productie. Persoanele
de contact din partea Achizitorului sunt d-na/dl. .......................... - telefon .................... , E-mail ....................... ; 



c. sa realizeze in folosul Achizitorului serviciile de montare ce fac obiectul prezentului contract, in locatia
.. . . . . . . . ...... . . . . . . .. incepand in data/in perioada .......... intre orele ......... precum si serviciile de demontare in 
data/in perioada .. . . . . . . . . . ... de Ia ora de ......... pana eel tarziu la ora ............ ; 
d. sa asigure in timp util transportul (tur- retur) in si din locatia de desfasurare a manifestariii cultural artistice a
instalatiilor/echipamentelor mai sos mentionate si detaliate in oferta financiara anexata;
e. sa respecte intocmai prevederile legate in vigoare referitoare la masurile de protectia muncii, PSI si protectia
mediului, specifice activitatilor in domeniu, prin luarea masurilor ce se impun in vederea indeplinirii obiectului
prezentului contract, precum si de protejare a personalului propriu si al Achizitorului/reprezentantilor
Achizitorului. Prestatorul este singurul raspunzator atat pentru siguranta propriilor angajati cat si a tertilor,
Achizitorul fiind exonerat de orice responsabilitate in acest sens;
f. sa presteze serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului
asumat, in confonnitate cu propunerea sa financiara, precum si in conformitate cu cerintele solicitate in schitele
si indicatiile Achizitorului, in termenele prevazute prin prezentul contract;
g. sa fie pe deplin responsabil pentru executarea serviciilor in confonnitate cu solicitarile Achizitorului,
prevazute in contract sau agreate in scris de ambele paqi.Totodata, este raspuru:ator atat de siguranta tuturor
operatiunilor �i metodelor de prestare utilizate, cat �i de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului;
h. sa fie pe deplin raspunzator pentru exactitatea si legalitatea datelor inscrise in facturi si se obliga sa restituie
sumele incasate necuvenit si foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare in urma controlului
organelor abilitate (Curtea de Conturi, etc).
i. sa emita factura aferenta serviciilor prestate catre Achizitor, in baza proceselor verbale de predare primire,
semnate de catre ambele parti. Factura emisa de catre Prestator, va fi insotita in mod obligatoriu de situatia de
plati aferenta serviciilor prestate.
j. sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror reclamatii �i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor
drepturi de proprietate intelectualli (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, �i daune-interese, costuri, taxe
�i cheltuieli de orice naturli, aferente, cu exceptia situapei in care o astfel de incalcare rezultli din respectarea
cerintelor Achizitorului;
k. sa prezinte la incheierea prezentului contract sau la solicitarea Achizitorului (pe toata durata de desfasurare a
acestuia, sau oricand solicita Achizitorul dopa finalizarea acestuia) toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati, lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere a acestora cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie anexe la contract;
I. sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin prezentul act, fara sa obtina in prealabil, acordul scris
al Achizitorului;
m. Prestatorul prin prezentul contract declara faptul ca isi asumli raspunderea penala si civila, cu privire la
prestarea serviciilor enumerate in anuntul ............................ si in oferta tehnica si financiara nr. 
..................... Achizitorul fiind astfel exonerat de orice raspundere (civila, penala, materiala, etc.), cu privire la 
serviciile aferente, in illlSamblul sau pe toata durata de desfasurare a acestuia si pana la stingerea tuturor 
obligatiilor rezultate ca unnare a contractarii serviciilor aferente, respectiv servicii de organizare de evenimente 
culturale (Cod CPV: ..................... ) 

IX. CODUL DE CONDUITA
9.1. Prestatorul va actiona intotdeauna loial �i impartial �i ca un consilier de incredere pentru Achizitor conform
regulilor �i/sau codului de conduitli al profesiei sale, precum �i cu respectarea confidentialitatii privind clauzele
contractului.
9.2. In cazul in care Prestatorul, se oferli sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oriclirei persoane,
mitli, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a detennina ori recompensa indeplinirea ori
neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori
pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legaturli cu prezentul contract sau cu orice alt contract
incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract, farli a aduce atingere niciunui drept
anterior dobandit de Prestator in baza prezentului contract.
9.3. Prestatorul se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu serviciile prestate :tarn sa aiba aprobarea
prealabila a Achizitorului, precum �i sli participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale
contractuale in raport cu acesta. Pe perioada executarii contractului, Prestatorul se obliga sli nu aduca atingere
obiceiurilor politice, culturale �i religioase dominante in Romania, respectand totodata �i drepturile omului.
9.4. Pia.tile catre Prestator aferente contractului vor constitui singura suma ce poate deriva din prezentul contract
�i Prestatorul respectiv, personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa, nu vor accepta nici un
comision, discount, alocatie, plata indirectli ori orice altli forma de retributie in legiitura cu sau pentru executarea
obligatiilor din prezentul contract.



9.5. Prestatorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, Ia vreo redeventa, facilitate sau comision cu privire 
la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate in scopurile prezentului contract, f'ara aprobarea 
prealabila in scris, a Achizitorului. 
9.6. Prestatorul §i personalul sau salariat ori contractat de acesta vor respecta confldentialitatea, pe perioada 
executarii prezentului contract, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum �i timp de 2 ani dupa 
incetarea acestuia. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, 
Prestatorul respectiv personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea, nu vor comunica 
timp de 2 ani oricarei alte persoane sau entitati, nici o informatie referitoare la prezentul contract sau despre care 
au luat cuno�tinta in perioada derularii acestuia §i nu vor face publica nici o informatie referitoare la 
recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii lui. Totodata, Prestatorul respectiv personalul sau 
salariat ori contractat de acesta nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau 
rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor des�urate in cursul sau in scopul executarii prezentului contract. 
9.7. Prestatorul va fl exonerat de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la clauzele 
contractului daca: 
a) informatia era cunoscuta Prestatorului inainte ca ea sa fl fost primita de Ia Achizitor;
b) Prestatorul a fost obligat in mod legal sii dezvaluie informatia;
c) informatia a devenit publica printr-o alta modalitate (exp.: publicarea pe site-ul Achizitorului).
9.8. Executarea prezentului contract nu genereaza sub nici o forma cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar
totu�i astfel de cheltuieli achizitorul solicita incetarea prezentului contract. Sunt considerate cheltuieli
comerciale neuzuale:
a) comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract sau care nu rezulta dintr-un contract valabil
incheiat referitor la prezentul contract,
b) comisioanele care nu corespund unor servicii executate §i legitime,
c) comisioanele platite unui destinatar care nu este m mod clar identificat sau
d) comisioanele platite unei persoane care potrivit tuturor aparentelor este o persoanii interpusa.
9.9. Prestatorul va transmite Achizitorului, la cerere, documente justiflcative cu privire la conditiile m care se
executa prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o
considera necesarii pentru strangerea de probe m cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli
comerciale neuzuale.

X. CONFLICTUL DE INTERESE
10.1. Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau stopa orice situatie care ar putea
compromite executarea obiectiva §i impartialii a prezentului contract. Conflictele de interese pot aparea in mod
special ca rezultat al intereselor economice, afinitafilor politice ori de nationalitate, legaturilor de rudenie ori
afinitate, sau al oricaror alte legiituri ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in timpul executarii
prezentului contract de servicii trebuie notiflcat in scris achizitorului, in termen de 2 zile de la aparitia acestuia.
10.2. Achizitorul i§i rezerva dreptul de a verifica daca masurile Iuate sunt corespunziitoare §i poate solicita
masuri suplimentare daca este necesar. Prestatorul se asigurii ca personalul sau, salariat sau contractat de el,
inclusiv conducerea §i salariatii din teritoriu, nu se aflii intr-o situatie care ar putea genera un conflict de
interese. Prestatorul se obliga sa inlocuiasca in termen de 3 zile de la constatarea conflictului de interese §i tarn
vreo compensatie din partea Achizitorului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv
conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regase§te intr-o astfel de situatie.
10.3. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a
personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea §i salariatii din teritoriu pe perioada derularii
prezentului contract. In cazul in care Prestatorul nu-§i mentine independenta, Achizitorul, fara afectarea
dreptului acesteia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de
interese, va putea decide incetarea de plin drept §i cu efect imediat a prezentului contract.
10.4. Prestatorul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii prezentului contract, persoane fizice sau
juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul
aplicarii procedurii de atribuire aferenta acestuia, pe parcursul unei perioade de eel putin 12 Iuni de Ia incheierea
contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauzii imorala.

XI. RECEPTIE, INSPECTII SI VERIFICARI
11.1. Achizitorul prin reprezentantul si/sau reprezentantii sai, are dreptul de a inspecta si verifica modul de
prestare a serviciilor pentru a stabili/verifica conformitatea acestora cu specificatiile enumerate/detaliate in
propunerea tehnica si financiara nr . .............. transmisa de catre Prestator si inregistrata de Achizitor cu nr. 
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11.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Prestatorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare 
in timpul derularii contractului. 
11.3. La primirea unei astfel de notificari, reclamatii sau sesizari transmisa prin e-mail sau fax, in caz de urgenta 
si telefonic, Prestatorul se angajeaza sa remedieze deficienta in termen de maxim 2 ore de la sesizare si fara 
costuri suplimentare pentru Achizitor. 
11.4. Verificarile vor fi efectuate in  conformitate cu prevederile din prezentul contract, Achizitorul avand 
obligatia de a notifica Prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputemiciti pentru acest scop. 

XII. CLAUZE SPECIFICE
12.1. Incepere, finalimre, intarzieri, sistare
a. Prestatorul are obligatia de a incepe executarea contractului conform clauzelor prezentului contract si a
termelor stabilitate impreuna cu Achizitorul.
b. Daca pe parcursul indeplinirii contractului Prestatorul nu respecta termenul de prestare stabilit prin contract,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare
asumate se efectua numai cu acordul partilor, prin act aditional.
c. In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice intariziere in
indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului.
12.2. Garantii
a. Prestatorul raspunde direct fata de Achizitor pentru orice paguba produsa ca urmare a executarii
necorespunzatoare a serviciilor mentionate in prezentul contract si detaliate in oferta tehnica si financiara nr.
.................... Evaluarea pagubelor se va face de catre Prestator si Achizitor prin reprezentantii lor legali, conform 
prevederilor legate. 

XIII. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
13.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de catre Achizitor Prestatorului sunt preturile specificate la
clauza VII si declarate in oferta tehnica si financiara nr ........ , ce se constituie anexa la contract. 
13.2. Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de valabilitate se va 
efectua prin act aditional la prezentul contract, cu respectarea prevederilor legate privind achizitiile publice. 

XIV. MODIFICARI SI AMENDAMENTE
14.1. Paqile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele contractuale aferente si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.
14.2. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a convenii, prin act aditional,
adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii.
14.3. In cazul in care Achizitorul constata ca, in mod direct sau indirect, prin subcontractare, Prestatorul aduce
Achizitorului, un prejudiciu de orice natura, Achizitorul va notifica prejudiciul adus si isi rezerva dreptul de a
inceta orice colaborare pentru viitor cu Prestatorul, inclusiv rezilierea de drept a contractului existent.
14.4. In cazul in care executarea contractului de servicii este viciata de erori substantiate, neregularitati sau
frauda imputabile Prestatorului, Achizitorul poate sa refuze efectuarea platilor sau poate proceda la recuperarea
sumelor deja platite, proportional cu gravitatea viciilor, neregularitatilor sau fraudei.
14.5 Prestatorul �i subcontractantii, in executarea serviciilor ce fac obiectul acestui contract sunt in totalitate
responsabili pentru eventualele vatamari, daune, inconveniente �i/sau pierderi de orice fel provocate lor sau altor
persoane in timpul sau ca urmare a prestarii acestui contract sau ca urmare a oricarei actiuni sau inacµuni a
Prestatorului/subcontractantilor, in implementarea contractului ce poate fi legata direct sau indirect de acest
contract. Aceasta raspundere a Prestatorului �i a subcontractantilor in executarea serviciilor ce fac obiectul
acestui contract se extinde inclusiv asupra terµlor nenominalizati de Prestator.
14.6 Prestatorul �i subocontractantii sunt singurii responsabili pentru accidentele de munca, bolile profesionale,
afectiunile de orice fel care pot interveni ca urmare a derularii acestui contract.

XV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
15.1. In cazul in care din vina sa exclusiva Prestatorul nu i�i indepline�te obligapile asumate prin contract,
Achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul total al contractului ca penalitati un procent de 0,01 %, pentru
fiecare zi de intarziere din suma totala a contractului aferenta serviciilor neprestate pana la indeplinirea efectiva
a obligatiilor.
15.2. In cazul in care Achizitorul nu i�i onoreaza obligatiile in termenul contractual convenit de parti, atunci
acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,01% din plata
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neefectuata pentru fiecare zi intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor dar nu mai putin decat 
dobanda legala penalizatoare calculata conform Legii nr. 72/2013, privind masurile pentru combaterea 
intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre 
profesioni�ti �i intre ace�ia �i autoritati contractante 
15.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre paqi in mod culpabil, da 
dreptul paqii lezate de a considera contractul reziliat de drept �i de a pretinde plata de daune-interese. 
15.4. a) Achizitorul i�i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in eel mult 30 de zile de la 
aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului �i care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale in a�a masura incat indeplinirea acestuia ar fi contrara interesului public. 
b) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract �i in situatia in care alocarea resurselor
fmanciare a fost sistata.

XVI. SUBCONTRACTARE
16.1. Prestatorul nu are dreptul de a subcontracta prezentul contract fara acordul Achizitorului. Prestatorul are
obligatia de a prezenta la incheierea contractului de servicii toate celelalte contracte incheiate cu
subcontractantii sai, daca este cazul.
16.2. Lista subcontractanµlor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la prezentul contract.
16.3. Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indepline�e contractul.
16.4. Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Prestator de modul in care i�i indepline�te partea sa din
contract.
16.5. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu �i-a indeplinit partea sa din contract
sau �i-a indeplinit-o necorespunzator. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului �i nu se
va efectua decat dupa notificarea Achizitorului �i primirea aprobarii din partea acestuia.
16.6. Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului sau orice
incredintare a serviciilor de catre subcontractant catre terte paqi va fi considerata o incalcare a prezentului
contract de servicii.
16.7. Acceptul Achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va efectua in termen de 2 zile de la data
primirii notificarii, motivand decizia sa in cazul respingerii aprobarii.
16.8. Prestatorul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea acestora
conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract.
16.9 Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza paqi din contract, de a incheia contracte cu
subcontractantii desemnati, in acele�i conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul.
16.10. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant �i Achizitor.
16.11. Prestatorul va raspunde pentru actele �i faptele subcontractantilor sai �i ale expeftilor, agentilor,
salariatilor acestora, ca �i cum ar fi actele sau faptele prestatorului, ale expeftilor, agentilor sau salariatilor
acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei paqi a prezentului contract sau a angajarii de
catre prestator a unor subcontractanti pentru des:t'a§urarea serviciilor nu va elibera prestatorul de niciuna dintre
obligatiile sale din prezentul contract.

XVII. ASOCIEREA
17.1. Fiecare dintre membrii asocierii i�i asuma obligatiile pentru oferta comuna �i raspunde conform
prevederilor prezentului contract.
17.2. Modificarea structurii asocierii dupa incheierea contractului se va realiza numai cu acordul Achizitorului,
sub conditia de a nu modifica propunerea tehnica �i fmanciara prezentate la achizitie �i in conformitate cu
legislatia in vigoare.
17.3. Membrii asocierii raspund in cuantumul in care este intocmit contractul de asociere: in procentul stabilit in
contractul de asociere sau asociere cu drepturi �i obligatii egale, dupa caz.

XVIll. CESIUNEA 
18.1. Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, farli sli 
obtina, in prealabil, acordul scris al Achizitorului. 
18.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind obligatiile asumate prin contract. 

XIX. INCETAREA CONTRACTULUI
19.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia vreunei instante judecatore�ti, in

• cazul cand oricare dintre parti:
a) partile convin de comun acord incetarea contractului contract prin semnarea unui act aditional;
b) la expirarea duratei contractului contract;
c) prin reziliere, in conditiile clauzelor din prezentul contract, in cazul in care una din parµ nu i�i
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executa sau executa necorespunzator obligaµile contractuale; 
d) in cazul dizolvarii, lichidarii, falimentului, retragerii autorizaµei de functionare a Prestatorului;
e) prin denuntare unilaterala in condiµile prevazute la art. 222 alin. (2) �i art. 223 alin. (1) din Legea

98/2016 privind achizitiile publice; 
f. cesioneaza drepturile �i obligatiile sale, prevazute in prezentul contract, fiira a avea acordul celeilalte

parti; 
g. i�i incalca oricare dintre obligapile sale dopa ce a fost avertizata de catre cealalta parte ca o noua

incalcare a lor va atrage rezilierea contractului. 
19.2. Suplimentar fata de cauzele de incetare definite anterior, Achizitorul poate rezilia prezentul contract de 
prestare servicii cu efecte depline (de jure) dopa acordarea unui preaviz de 2 zile Prestatorului, fara necesitatea 
unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile 
urmatoare, dara ne limitandu-se la acestea: 

a. Prestatorul nu furnizeaza si nu asigura prestarea serviciilor conform cu prevederile prezentului
contract; 

b. Prestatorul nu se conformeaza intr-o perioada de eel molt 1 zi, notificarii/comunicarii emise de catre
Prestator care ii solicita remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din prezentul 
contract care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la timp a obiectului contractului; 

c. Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare
judecatoreasca definitiva; 

d. Prestatorul se af1a in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care
Achizitorul o poate justifica; 

e. are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica,
natura sau controlul Prestatorului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intru-un act 
aditional la prezentul contract; 

f. aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea prezentului contract;
g. Prestatorul nu poate furniza garantiile/documentele/avizele/autorizatiile/etc solicitate de catre

Achizitor. 
19.3. In urma unui preaviz de 2 zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezilia contractul daca Achizitorul: 

a) nu isi indepline�te obligatia de plata catre Prestator a sumelor datorate acestuia in baza oricarei certificari
din partea Achizitorului, dopa expirarea termenului limita prevazut in prezentul contract; 

b) suspenda derularea serviciilor sau a oricarei paqi a acestora pentru mai molt de 20 de zile pentru motive
nespecificate in contract sau independente de culpa Prestatorului; 
19.4. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobandit anterior acesteia in 
temeiul contractului. 
19.5. In situatia rezilierii din cauza neexecutarii/executarii parµale de catre Prestator a obligaµilor contractuale, 
acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauza penala in cuantum egal cu valoarea obligapilor 
contractuale neexecutate. 
19.6. In situatia in care executarea parµala a obligaµilor contractuale face imposibila realizarea obiectului 
contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost receptionata o parte din contract conform dispoziµilor legale, 
Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauza penala in cuantum egal cu intreaga valoare a 
obligaµilor contractuale stabilite prin contract. 
19.7. Partea care invoca incetarea prezentului contract are obligatia sa notifice celeilalte paqi cauza de incetare a 
lui cu minim 24 ore inainte de data la care aceasta urmeaza sa-�i produca efectele. 
10.8. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaµilor deja scadente intre parµle 
contractante. 
19.9. Partile sunt de drept in intarziere prin simplul fapt al nerespectarii clauzelor prezentului contract. Partea 
care nu �i-a executat obligatiile va fi considerata in intarziere cu privire la executarea obligaµilor sale imediat 
dopa expirarea termenului contractual corespunzator indeplinirii fiecarei obligatii stabilite in contract, in 
conformitate cu art. 1523 �i urmatoarele din Codul Civil. 

XX. FORTA MAJORA
20.1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexcutarea la termen sau/si de executarea in mod
necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum
este definita de lege.
20.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de maximum 24 de ore
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor Jui.
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20.3. Daca in termen de 48 de ore de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaz.a, partile au dreptul sa-si 
notifice incetarea de plin drept a prezentului contract tara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. 

XXI. LfflGII
21.1. Paqile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
21.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, paqile se vor adresa de instantelor
competente de la sediul Achizitorului.

XXII. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
22.1. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract �i nu va
face ref erire la aceste servicii in cursul prestarii alt or servicii pentru teqi �i nu va divulga nicio infonnatie
furnizata de achizitor, fara acordul scris prealabil al acestuia.
22.2. Orice rezultate sau drepturi, inclusiv drepturi de autor �i alte drepturi de proprietate intelectuala sau
industriala rezultate exclusiv din prestarea serviciilor fac obiectul dreptului de proprietate al Achizitorului.

XXIII. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE
23.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea prevederilor prezentului contract si a infonnatiilor primite
pe parcursul derularii contractului, conform prevederilor legale, atat pe perioada derularii, cat si ulterior incetarii
acestuia. In cazul in care prin nerespectarea clauzei de confidentialitate de catre oricare dintre parti, se produce
un prejudiciu celeilalte parti, partea in culpa va putea fi obligata la plata de daune interese, in cunatwn egal cu
valoarea prejudiciului creat.

XXIV. CLAUZE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CE AU CARACTER PERSONAL
24.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la infonnatiile mentionate in acesta se
realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public.
24.2. Partile declara ca sunt de acord cu prelucrarea, stocarea si utilizarea datelor ce au caracter personal din
cuprinsul prezentului contract conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European �i al
Consiliului privind protecfia persoanelor ftzice in ceea ce prive�e prelucrarea datelor ce au caracter personal �i
privind libera circulafie a acestor date in sensul initierii �i derularii de raporturi juridice ihtre acestea inclusiv in
vederea imbuntatatifii modului de comunicare prin intermediul po�tei electronice, pentru comunicarea operativa
�i eficienta a informatiilor necesare.
24.3. Paqile contractante se obliga sa respecte si sa aplice intocmai prevederile legale privind prelucrarea
datelor ce au caracter personal, a Regulamentul UE 2016/679 ("GDPR") pe toata durata derularii acestuia
inclusiv cu privire la persoanele desemnate de Parti.

XXV. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 
25.1 Limba care guvemeaza contractul este limba romana. 

XXVI . NOTIFICARI 
26.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de uoa dintre acestea celeilalte este valabil 
indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. 
26.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu 
confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor 
pe aceasta confirmare. 
26.3. Daca notificarea se trimite prin fax/in format electronic ( e-mail), ea se considera primita in prima zi 
lucratoare dopa cea in care a fost expediata. 
26.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin 
intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. 

XXVII. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
27.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

XXVIII.CLAUZE FINALE
28.1. Modificarea prezentului contract se va efectura numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
28.2. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbal adintre acestea,
anterioara sau ulterioara incheierii lui.
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28.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care su.fera vreun prejudiciu a 
dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca aceasta 
a renuntat la acest drept . 
28.4. Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Noului Cod Civil si de Procedura Civila. 
28.5. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de doua exemplare, ambele cu valoare de original, cate 
unul pentru fiecare parte, astazi, ..................... data semnarii lui. 

ACHIZITOR 

creart- - CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI 
TRADITIE AL MUNICIPIULill BUCURESTI 

Director, 

Director Adjunct, 

Consilier Juridic, 

Responsabil proiect, 

VIZA CFPP 
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PRESTATOR 

S.R.L. 

Administrator, 



FORMULARE 
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Formular 1 

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016 

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in .................................................. . 
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CU Pasaport), seria ...... , nr . ......... , eliberat 
de .................... , la data de ............ , CNP ...................... , in calitate de reprezentant legal al 
operatorului economic .................................... (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ 
ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant (dupa caz), la procedura de procedura simplificata 
pentru atribuirea contractului de servicii ___ organizata de creart, declar ca ofertantul unic/ ofertantul 
asociat/ tertul sustinator/subcontractantul (dupa caz) nu se afla in niciuna dintre unnatoarele situatii: 

a) persoanele care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al ofertantului unic/
ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) ori persoanele care fac parte din
consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului unic/ ofertantului asociat/
tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) participa in procesul de verificare/evaluare a ofertelor.

b) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului ( dupa caz) are drept membri
in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare �i/sau are actionari ori
asociati semnificativi persoane care sunt sotfsotie, ruda sau a:fin pfuta la gradul al doilea inclusiv ori care se
afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;

c) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului ( dupa caz) a nominalizat
printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sotfsotie, ruda
sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu funcpi de
decizie in cadrul autoritatii contractante.

Declaratia o dau prin raportare la persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante 
astfel cum sunt acestea nominalizate in documentatia de atribuire. 

Subsemnatul declar ca infonnatiile fumizate sunt complete �i corecte in :fiecare detaliu �i inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul veri:ficarii �i confinnarii declaratiilor, orice 
documente doveditoare. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este confonna cu realitatea sunt pasibil de 
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul 
Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facutli unei persoane dintre cele prevazute 

fn art. 175 sau unei unitafi in care aceasta i§i des/a§oara activitatea in vederea producerii unei consecinfe 
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juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia fiicuta 

serve§te la producerea acelei consecinfe, se pedepse§te cu inchisoare de la 3 Zuni la 2 ani sau cu amenda." 

Data _____ _ 
Tert 

legal) 

Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asoeiat/ 

sustinator/Subcontraetant 

( denumirea operatorului economic si a reprezentantului 

_______ (semnatura si stampila) 

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fl prezentat de flecare Ofertant asocial, semnat si stampilat 

de reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, daca 0/ertantul benef,ciaza de sustinere din partea 

unui tert sustinator, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal 

al tertului sustinator. In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din 

contract, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al 

subcontractorului. 
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Formular nr. 2 

ACORD DE ASOCIERE 

Nr. ____ din ______ _ 

CAPITOLUL 1-P ARTILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se incheie intre : 

S.C ................................................... , cu sediul in ..................................... , str. . ................................... . 

nr ................... , telefon ..................... , fax ......................... , inmatriculata la Registrul Comertului din 

......................................... sub nr. . ......................... , cod unic de inregistrare .................................... , cont 
bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar ............................................ , deschis la 

.......................................... , adresa banca: ..................... , reprezentata de ..................................................... . 

avand functia de .......................................... , in calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE

si 

S.C ................................................. , cu sediul in .................................. , str. . ............................... , 

Nr ................... , telefon ..................... , fax ................................ , inmatriculata la Registrul Comertului din 

........................................ , sub nr. . .......................... , cod unic de inregistrare .................................... , cont 

............................................. , deschis la ............................................ , reprezentata de 

................................................................. , avand functia de ... ... ..... ... ... ....... ......... ...... ... , in calitate de 

ASOCIAT 

CAPITOLUL Il - OBIECTUL ACORDULUI 

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din: 

► (i -lider de asociere) ............................... ; 

► (ii -Asociat 1) ........................... ; 

► (iii -Asociat n),

avand ca scop: 

a) participarea la procedura de achizitie public! organizata de creart. pentru atribuirea contractului

........................................................... ( obiectul contractului) 

b) derularea/implementarea in comun a contractului in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind

ca§tigatoare, 
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cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere. 

Art 2.2 Alte activitati ce se vor realiz.a in comun (se detaliaz.a): 

!. ______________ _ 

2. 
---------------

Art 2.3. Partea / partile din contract pe care le va realiz.a individual fiecare membru al asocierii (se 

detaliaz.a): 

!. ______________ _ 

2. ______________ _

Art 2.4. Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale 

conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baz.a ofertei depose de Asociere si declarate 

castigatoare urmare transmiterii de catre creart a comunicarii rezultatului procedurii. 

Art 2.5. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, 

neavand calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil). 

Art 2.5. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaz.a pe baz.a principiului independentei 

comerciale si juridice a fiecarei Parti si pe eel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale 

asumate in vederea realizarii scopului Asocierii. 

CAPITOLUL III -TERMENUL DEV ALABILITATE AL ACORDULUI 

Art 3. Prezentul acord ramane in vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu 

creart , respectiv pana la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor 

asumate de Asociere fata de Beneficiar. 

CAPITOLUL IV -OBLIGATIILE PARTILOR. 

Art 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ . 

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca 

reprezentant autoriz.at sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor 

Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea 

de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul. 

Art 4.2. Se imputemice�te .............................. , avand calitatea de Lider al asocierii, pentru intocmirea 

ofertei comune �i depunerea acesteia in mnnele �i pentru asocierea constituita prin prezentul acord. 
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Art 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate 

responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul. 

Art 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile 

sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, 

de catre Partea culpabila. 

Art 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea / derularea 

contractului/contractului " ................................. " se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei 

asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost 

cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii. 

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri: 

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului

c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu

prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI-ALTE CLAUZE 

Art 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - in calitate de Lider al 

Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv 

emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului ,, .................................... ". 

Datele de identificare sunt urmatoarele: 

Numele titularului de cont: 

Adresa: 

NumarTVA: 

Reprezentant Legal: 

Telefon/fax/e-mail: 

Denumire Banca: 

Adresa Banca: 

Numar cont bancar: 

IBAN: 

* Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului 

prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare: 

Denumire: 

Sediul Social: 

Cod Unic de lnregistrare: 
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Numar de ordine in Registrul Comertului: 

Cont Bancar: 

Denumire Banca: 

Adresa Banca: 

Reprezentant Legal: 

Nota: * se va comp/eta in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este 

persoana juridica nerezidenta in Romania." 

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii: 

................................................................................................ %(in litere), 

. . .............................................................................................. % (in litere) 

Art. 6.3. Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori va fl nevoie pe tot parcursul realiz.arii 

contractului/contractului, acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cate ori 

situatia o cere. 

Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fl indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa 

greveze sau sa transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii �i prin obtinerea 

consimtamantului scris prealabil atat al celorlalte Parti cat �i al Bene:ficiarului. 

Art. 6.5. Prezentul acord se completeaza in ceea ce prive�te termenele �i conditiile de executare a 

serviciilor/lucrarilor, cu prevederile contractului/contractului ce se va incheia intre ................................. . 

(liderul de asociere) �i Bene:ficiar. 

Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau 

in legatura cu acestea, vor fl guvernate de legea romana. 

(2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt

supuse instantelor de drept comun. 

(3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii

Asocierii si Bene:ficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ �i fiscal 

romana, conform Acordului Contractual. 

Art. 6. 7. Prezentul Acord de Asociere va fl redactat in limba romana. 

Prezentul Acord de Asociere s-a incheiat astazi ..................................... in . . ......... exemplare. 

LIDER ASOCIAT 

(reprezentant legaVimputemicit conform actelor statutarelconstitutive a/,e societatii) 

Nume si prenume 
.................................... 

(semnatura si stampila) 
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ASOCIATl 

(reprezentant legaVunputernicit conform actelor statutarelconstitutive ale societatii) 

Nume si premone 
..................................... 

(semnatura si starnpila) 

ASOCIAT 

(reprezentant legaVunputernicit conform actelor statutarelconstitutive ale societatii) 

Nume si prenume 
.........................•.....•..... 

(semnatura si starnpila) 

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere confine clauzele obligatorii, partile putand adauga §i alte clauze. 
Nota 2: Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor 
statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere. 
Nota 3: In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor 

statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, 
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Formular nr. 3 
Tert sustinator 

(denumirea) 

ANGAJAMENT FERM 
privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului 

referitor la capacitatea tehnica - experienta similara 
Catre, ......................................................................... . 
(denumirea autoritiiJii contractante fi adresa completii) 

Intervenit intre ....................... (denumirea si datele de identificare ale ter/ului sus/iniitor) si 

....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de servicii 

......... , pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica. 

Noi ....................... (denumirea ter/ului sus/iniitor), 1n situatia 1n care contractantul ............... . 

(denumirea ofertantului) 'intampina dificultati de natuta tehnica pe parcursul derularii 

contractului/contractului, garantam neconditionat si irevocabil, autoritatii contractante sustinerea necesara 

pentru 1ndeplinirea contractului/contractului conform ofertei prezentate �i a obligatiilor asumate de 

....................... (denumirea ofertantului) prin contractului/contractul ce urmeaza a fi 'incheiat 'intre ofertant 

�i autoritatea contractanta. 

Noi, ............................................ (denumirea ter/ului sus/iniitor), vom raspunde fata de autoritatea 

contractanta in cazul i'n care contractantul intampina dificultati in derularea contractului/contractului. 

Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la tndeplinire integrala, reglementara 

si la termen obligatiile asumate de _________ (denumirea ofertantului) prin 

contractului/contractul ce urmeaza a fi 1ncheiat 1ntre ofertant �i autoritatea contractanta, pentru partea 
asumata prin prezentul anagajament. 

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declaram ca vom invoca sustinerea 

acordata de ............................................ (denumirea ter/ului sus/iniitor) pentru indeplinirea 

contractului/contractului mentionat mai sus, asa cum rezulta din prezentul Angajament, in cazul in care 

vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului/contractului, si garantam materializarea 

aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm. 

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta 

va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ______ _ 

(denumirea ter/ului sus/iniitor) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul 

angajament ferm. 

Acordarea sustinerii tehnice nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia celor care au fost 

incluse in propunerea financiara. 

Prezentul document reprezinta angajamentul nostru ferm 'incheiat 1n conformitate cu prevederile 

art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care da dreptul autoritatii 

contractante de a solicita, 'in mod legitim, 'indeplinirea de catre noi a obligatiilor asumate prin angajamentul 

de sustinere privind capacitatea tehnica acordat ............................................................ (denumirea 

ofertantului). 
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Data completarii, 

Terf susfinator ..................... (semnliturii autorizatii) 

Of ertant .................... (semniiturii autorlzatii) 

Nota 1: Documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta 

modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament 

de sustinere, vor :fi prezentate impreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta si cu DUAE. Aceste documente 

vor deveni anexe la angajamentul ferm. 

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu 

privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte 

prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului 

ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament. 
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Formular or. 4 

OFERTANT/SUBCONTRACTANT 

(in cazul uneiAsocieri, se va comp/eta denumirea intregiiAsocieri) 

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor 

de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca 

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in .................................................. . 
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CJ/ Pasaport), seria ...... , nr . ......... , eliberat 

de .................... , la data de ............ , CNP ...................... , in calitate de reprezentant imputernicit al 

Ofertantului/ Subcontractantului .................................... (in cazu/, unei Asocieri, se va comp/eta 

denumirea intregii Asocieri) la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de servicii 
___ organiz.ata de catre creart , declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi 

respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca 
De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia 

de securitate �i sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in realizarea contractului. 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul 
Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, jacuta unei persoane dintre cele prevazute 

in art. 175 sau unei unitafi in care aceasta l§i des�oara activitatea in vederea producerii unei consecinfe 

juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declarafia jacuta 

serve�te la producerea acelei consecinfe, se pedepse�te cu inchisoare de la 3 /uni la 2 ani sau cu amenda.". 

Data _____ _ 

Subcontractantului 

Asocierea; 

Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ 

( denumirea Ofertantului - in cazul unei Asocieri, toata 

si denumirea reprezentantului imputemicit) 
_______ (semnatura si stampila) 

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta partelparti din contract, 

Formularul vafi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta. 
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Formular or. 5 

OFERTANT UNIC/OFERTANT ASOCIAT 

(in cazul unei Asocieri, se va comp/eta denumirea intregii Asocieri) 

DECLARATIE 

privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter 

confidential 

Titlul Contractului: 
---

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in .................................................. . 
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CJ/ Pasaport), seria ...... , nr . ......... , eliberat 

de .................... , la data de ............ , CNP ...................... , in calitate de reprezentant legal al 

operatorului economic .................................... (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ 

ofertant asociat, precizez ca unnatoarele parti/informatii din propunerea tehnica si din propunerea 

financiara: 

a.---------------

b. ______________ _
c. 
---------------

au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce prive�te secretul 

comercial �i dreptul de proprietate intelectuala, avand in vedere: 

1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 ,,Fara a aduce

atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozifiilor legale privind liberul acces la informafiile
de interes public ori ale a/tor acte normative care reglementeaza activitatea autoritafii contractante,

autoritatea contractanta are obligafia de a nu dezvalui informafiile transmise de operatorii economici

indicate de ace$fia ca fiind confidenfiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale $i elementele

confidenfiale ale ofertelor.

2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 ,,Ojertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile

documentafiei de atribuire $i indica, motivat, fn cuprinsul acesteia care informafii din propunerea tehnica

$ilsau din propunerea financiara sunt confidenfiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de

proprietate intelectuala, fn baza legislafiei aplicabile. "

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achizifiei pub/ice potrivit alin. (4)

se realizeaza cu respectarea termenelor $i procedurilor previizute de reglementarile legale privind liberul

acces la
informafiile de interes public $i nu poate fl restricfionat decaf fn masura fn care aceste informafii sunt

confidenfiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. "
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4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin excep/ie de la prevederile a/in. (5), dupa comunicarea
rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractanta este obligata sa permita, la cerere, intr-un
termen care nu poate dep�i o zi lucriitoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui
ofertantlcandidat la raportul procedurii de atribuire, precum # la informapile din cadrul documentelor de
calificare, propunerilor tehnice �i/sau financiare care nu au Jost declarate de catre ofertanp ca fiind
confuien/iale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala".

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 "La cerere, piir/ile cauzei au acces la documentele dosarului
constituit la Consiliu, in acele�i condi/ii in care se realizeaza accesul la dosarele constituite la instan/ele
de judecata potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, cu excep/ia
documentelor pe care operatorii economici le declara ca fiind confiden/iale, intruciit cuprind, fora a se
limita la acestea, secrete tehnice �ilsau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar
prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce prive�te secretul comercial
�i proprietatea intelectuala. Caracterul confiden/ial trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba."

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "in sensul a/in. (1), documentele sunt marcate sau indicate de catre
ofertan/i, in mod explicit si vizibil, ca fiind confiden/iale. Consultarea documentelor confidenfiale din
oferte este permisa numai cu acordul scris al respectivilor ofertanfi."

De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care 

partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara sunt 
confidentiale sunt urmatoarele: 

Data 
------

Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/ 

( denumirea operatorului economic si a reprezentantului 

legal) 
_______ (semnatura si stampila) 
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Formular or. 6 

OFERTANT 

(in cazul un.eiAsocieri, se va comp/eta denumirea intregiiAsocieri) 

FORMULARUL DE PROPUNERE FINANCIARA 

Titlul Contractului: __ _ 

Subsemnatul(a) (mane/ prenume), domiciliat(a) in .................................................. . 

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... , nr . ......... , eliberat 

de .................... , la data de ............ , CNP ...................... , in calitate de reprezentant legal al 

operatorului economic .................................... (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ 

ofertant asociat - Iider (se completeaza dupa caz), 

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in .................................................. . 
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CU Pasaport), seria ...... , nr . ......... , eliberat 

de .................... , la data de ............ , CNP ...................... , in calitate de reprezentant legal al 
operatorului economic .................................... (denumire), avand calitatea de ofertant asociat@ 

cazul un.ei Asocieri se va comp/eta cate un. paragraf separat de fiecare membru al Asocierh), 

declar/ declaram in calitatea meal noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura de licitatie 

deschisa pentru atribuirea contractului de servicii ___ sub sancpunile aplicate faptei de fats m acte 
publice, ca prezenta oferta este depusa de Ofertantul __________ (in cazul un.ei 

Asocieri, se va comp/eta denumirea intregii Asocieri), al carui Lider desemnat de Asociere este 

__________ (denumirea Ofertantului asociat desemnat Lider), iar PRETUL OFERTEI

NOASTRE ESTE DE: 

____ (suma in litere $i in cifre) lei ( se va preciza pretuVUM fara TVA), la care se adauga taxa pe 

valoarea adaugata in valoare de ____ lei, precum �i valoarea totala fara TV A ( cantitate totala x 

pret/UM) la care se adauga TV A in valoare de ______ lei. 

1. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita �tigatoare, sa incepem prestarea serviciilor

imediat dupa primirea ordinului de incepere.

2.Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____ zile, 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:

D depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, 

marcat in mod clar "alternativa"; 
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D nu depunem oferta alternativa. 
5.Am inteles si consimtim ca, in cazu1 in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare si ni se voratribui contracte subsecvente, sa constituim garantia de buna executie in termen de 5 zile de la semnareacontractului subsecvent, in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
6.Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu eel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care oputeti primi. 
Nota: Acest Formular de Propunere Financiara include 1i urmatoarele anexe:

Data _____ _

legal) 

legal) 

legal) 

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider 

( denumirea operatorului economic si a reprezentantului 

_______ (semnatura si stampila) 

Reprezentant legal Ofertant asociat 1 

( denumirea operatorului economic si a reprezentantului 

_______ (semnatura si stampila) 

Reprezentant legal Ofertant asociat n 

( denumirea operatorului economic si a reprezentantului 

_______ (semnatura si stampila) 
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Formular nr. 7 

ACORDDESUBCONTRACTARE 

nr ........... 1 •••.•.••.••.

Art. I Paqile acordului : 
---------� reprez.entata prin ................................ , 1n calitate de contractor 
( denumire operator economic, sediu, telefon) 

�i 
__________ reprez.entata prin ............................... , 1n calitate de subcontractant 
(denumire operator economic, sediu, telefon) 

Art. 2. Obiectul acordului: 
Partile au convenit ca 1n cazul desemnarii ofertei ca fiind c�tigatoare la procedura de achizitie publica 
organizata de ___________________ sa des�oare urmatoarele 
activitati ce se vor 
subcontracta __________________________ ...: 

Art.3. Valoarea estimata a serviciilor/lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul 
_________ este de. _____ lei. 

Art.4. Durata de executie a ____________ (serviciilor/lucrarilor) este de __ _ 
luni. 

Art. 5. Alte dispozitii: 
Incetarea acordului de subcontractare 
Acordul 1�i 1nceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauz.e: 
a) expirarea duratei pentru care s-a 1ncheiat acordul;
b) alte cauze prevazute de lege;
c) declararea ca necastigator a contractorului la procedura de atribuire.

Art. 6. Comunicari 
Orice comunicare 1ntre piifti este valabil 1ndeplinita daca se va face 1n scris �i va fl transmisa la 
adresa/adresele ....................................................... , prevazute la art. I 

Art.7. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu acele�i obligatii �i responsabilitati pe care 
contractantul le are fata de investitor conform contractului _____________ ( denumire 
contract) 

Art.8. Ne1ntelegerile dintre piifti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile 
se vor solutiona pe cale legala. 
Prezentul acord s-a incheiat 1n doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 

16 



( contractant) 
Note: 

( subcontractant) 

Prezentul acord constituie un model orientativ �i se va completa in functie de cerintele specifice ale 
obiectului contractului/contractelor. 
In cazul in care oferta va fi declarata c�tigatoare, se va mcheia un contract de subcontractare in acelea�i 
conditii in care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractanta. 
Este interzisa subcontractarea totala a contractului. 
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