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Formularul nr. 1 
 
Ofertantul  
............................... 
(denumirea/numele)  
 
 
 
 

DECLARATIE 
PRIVIND INDEPLINIREA CERINTELOR PREVAZUTE  

IN DOCUMENTATIA DE ACHIZITIE 
 
 
 

Catre: Asociatia Afaceri, Comunitati, Oameni din Romania (ACOR) 
 
 
Examinand documentatia de atribuire, ..................................................... (denumirea si 
sediul/adresa ofertantului), declaram ca indeplinim conditiile descrise si ne oferim ca, in 
conformitate cu prevederile cuprinse in documentatia de atribuire sus mentionata, sa oferim  
 ,, servicii machetare si tiparire suport de curs’’ in cadrul proiectului Dialogul Social si Civic Rural 
- Perspectiva dezvoltarii mediului rural (DiaSRul)”, Cod SIPOCA 166 / MySMIS 111384, cofinantat 
de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate 
Administrativa 2014-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semnatura si stampila ofertantului 
..........................................  
(Semnatura autorizata) 
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Formularul nr. 2 
 
Operator economic 
___________________ 
(denumirea/numele) 
 

DECLARATIE 
 
 

Privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 si 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si 
utilizarea fondurilor europene si /sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu 
modificarile si completarile uterioare. 
 
Subsemnatul/a .................................., in calitate de .........................................., referitor la 
procedura de achizitie in cadrul proiectului Dialogul Social si Civic Rural - Perspectiva dezvoltarii 
mediului rural (DiaSRul)”, Cod SIPOCA 166 / MySMIS 111384, cofinantat de UNIUNEA 
EUROPEANA din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 
2014-2020, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, asa cum este 
acesta prevazut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ca nu ma incadrez in ipotezele descrise la art. 14 si 15 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregurilor 
aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si /sau a fondurilor publice nationale 
aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 142/2012, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 
 

Subsemnatul/a.......................................... declar ca voi informa imediat beneficiarul 
privat daca vor interveni modificari in prezenta declaratie. 
 De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu 
si inteleg ca beneficiarul privat are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiei, orice informatii suplimentare. 
 Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil 
de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 

............................................ 
(nume si functie persoana autorizata) 

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

(semnatura persoana autorizata) 
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Formularul nr. 3 
 
Operator economic 
___________________ 
(denumirea/numele) 

 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 

Catre ......................................................................................................................... 
          (denumirea beneficiarului privat) 
 
    Doamnelor/Domnilor, 
 
    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
……………............................... (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu 
prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam 
.................................................................................., pentru suma de ..................... (suma in litere 
si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia serviciilor, la care se adauga taxa pe 
valoarea adaugata in valoare de ...................... (suma in litere si in cifre). 
    2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile 
din anexa. 
    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. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie aceasta oferta, impreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, 
vor constitui un contract angajant intre noi. 
    5. Precizam ca: 
     □ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 
separat, marcat in mod clar "alternativa"; 
    □ nu depunem oferta alternativa. 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.) 
     6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta 
oferta pe care o puteti primi. 
 
    Data ....../....../....... 
 
    . ....................., (semnatura), in calitate de ........................, legal autorizat sa semnez oferta 
pentru si in numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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MODEL DE CONTRACT 
nr. ..................../.......................... 

 
Preambul  
In temeiul Procedurii de achizitie directa aplicata de beneficiarii privati conform Ordinului 
ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive 
aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii 
sau lucrari finantate din fonduri europene, s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii,  
Intre 
  
Asociatia Afaceri, Comunitati, Oameni din Romania (ACOR), avand cod de inregistrare 
fiscala/CIF 27828596,  Numarul de inregistrare la Registrul asociatiilor si fundatiilor 69 
/15.12.2010 si sediul in Municipiul Galati, Str. Portului nr. 23, Complex Administrativ Corp A, 
biroul 004, judetul Galati, Romania, cod postal 800025, cod IBAN RO50PIRB1800762544001000, 
deschis la Banca Piraeus Bank Romania - Sucursala Galati, email: office@asociatia-acor.ro, 
telefon: 0747.22.41.41, fax: 0236.40.70.33, reprezentata legal prin Daniel Steriopol -  Presedinte, 
in calitate de  Achizitor, pe de o parte 
si 
…………………………………………………………….. 
cu sediul in …….., …….. nr. …, bl. ……, sc. …, et. …, ap. ….,avand cod de identificare fiscala, jud. ……., 
cont RO…… ……………………………. deschis la ............., reprezentata prin ......................, avand 
functia de ........................, in calitate de Prestator, 
s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii in baza raportului de procedura achizitie 
directa nr. 
............/.........................  
 
Art. 1. Obiectul contractului si pretul contractului 
1.1. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii machetare si tiparire suport de curs – 
cod CPV 79800000-2,  in cadrul proiectului Dialogul Social si Civic Rural - Perspectiva dezvoltarii 
mediului rural (DiaSRul), Cod SIPOCA 166 / MySMIS 111384, cofinantat de UNIUNEA EUROPEANA 
din Fondul Social European prin  Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.  
 

1.2. Prestatorul trebuie sa asigure servicii de machetare si tiparire a suportului de curs, maxim 
100 de pagini alb-negru, coperti color, format A4, personalizat, in 30 exemplare. 
 
1.3. Pretul total al contractului este de ……………………… lei, la care se adauga TVA, daca este cazul 
si include toate cheltuielile legate de indeplinirea contractului. 
 
Art. 2. Durata contractului 
2.1. – Durata prezentului contract este de la semnarea acestuia pana la 31.03.2020 cu posibilitate 

de prelungire. 
 
Art. 3. Documentele contractului 
3.1 - Documentele contractului sunt: 
a) documentatia de achizitie; 
b) oferta continand propunerea tehnica si financiara a Prestatorului; 

mailto:office@asociatia-acor.ro
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c) alte documente, daca exista.      
 
Art. 4. Obligatiile principale ale Prestatorului 
4.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in perioada 
convenita, in conformitate cu obligatiile asumate, respectand cerintele din documentatia de 
atribuire. 
4.2- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in 
oferta tehnica.  
4.3. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 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 si 
daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o 
astfel de incalcare rezulta din respectarea documentatiei intocmita de catre achizitor. 
 
Art. 5. Obligatiile principale ale Achizitorului 
5.1 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile 
prestate conform facturilor fiscale emise de catre Prestator. 
5.2 - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile, plata realizandu-se in termen de 90 zile de la 
receptionarea facturii emise de catre Prestator. 
5.3. - Achizitorul nu va plati penalitati daca nu i s-au asigurat fondurile de la bugetul de stat si/sau 
fonduri europene necesare indeplinirii obligatiilor contractuale.  
 
Art. 6. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
6.1 - 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 o cota procentuala de 10% din pretul contractului. 
6.2 - In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 60 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o 
cota procentuala din plata neefectuata – 0,01% pe zi de intarziere. 
6.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 
culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 
contractului si de a pretinde plata de daune-interese. 
6.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa 
adresata Prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca 
aceasta denuntare 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. 
 
Clauze specifice 
 
Art. 7. Garantia de buna executie a contractului 
Nu este cazul. 
 
Art. 8. Alte responsabilitati ale Prestatorului 
8.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul 
si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. 
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(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze, 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. 
8.2 - Intreruperea finantarii sau intarzierea rambursarilor de catre autoritatea finantatoare nu da 
dreptul la penalitati sau daune interese. 
8.3 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru calitatea serviciilor pe toata durata 
contractului. 
 
Art. 9. Alte responsabilitati ale Achizitorului 
9.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe 
care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare pentru indeplinirea 
contractului. 
 
Art. 10. Receptie si verificari  
10.1 - Prestatorul are obligatia ferma de a presta serviciile comandate in termen de 3 zile 
lucratoare de la data primirii comenzii. 
10.2 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din documentatia de achizitie.  
10.3 - Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii sai imputerniciti, in 
conformitate cu prevederile din prezentul contract.  
10.4 – Partile vor semna un proces verbal de receptie a serviciilor in forma agreata de achizitor.  
 
Art. 11. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
11.1 - Prestatorul are obligatia de a asigura prestarea serviciilor conform prevederilor art. 4.1. 
11.2 - Prestarea serviciilor in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parti. 
11.3 - 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.  
 
Art. 12. Ajustarea pretului contractului 
12.1 - Pentru prestarea serviciilor, platile datorate de catre Achizitor Prestatorului sunt cele 
stabilite prin prezentul contract. 
12.2 - Pretul nu se ajusteaza. 
 
Art. 13. Forta majora 
13.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
13.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
13.3 - 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. 
13.4 - 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. 
13.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti 
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare. 
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13.6- Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 1 luna, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, 
fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 
 
Art. 14. Solutionarea litigiilor 
14.1 - 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. 
 
14.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu reusesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, aceasta va fi solutionata de catre Curtea de 
Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati.  
 
Art. 15. Limba care guverneaza contractul 
15.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 
Art. 16. Comunicari 
16.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa 
fie transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 
primirii. 
16.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in 
scris a primirii comunicarii. 
 
Art. 17. Legea aplicabila contractului 
17.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 
Partile au inteles sa incheie azi .......................... prezentul contract in 2 (doua) exemplare, cate 
unul pentru fiecare parte.  
 
 
 
Achizitor,                                                                                                          Prestator, 
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Anexa 1 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A SERVICIILOR 
 

Nr. ........ din ..................... 
 

PRESTAREA SERVICIILOR s-a efectuat in cadrul contractului de servicii nr._________din 
data _________, incheiat intre Asociatia Afaceri, Comunitati, Oameni din Romania (ACOR), in 
calitate de Achizitor, si __________________________________, in calitate de Prestator, in 
cadrul proiectului Dialogul Social si Civic Rural - Perspectiva dezvoltarii mediului rural (DiaSRul), 
Cod SIPOCA 166 / MySMIS 111384, cofinantat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul Social 
European prin  Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020. 

Comisia de receptie constituita prin Decizia nr ____ din data _________ a 
reprezentantului legal al Asociatiei Afaceri, Comunitati, Oameni din Romania (ACOR) a procedat 
astazi ________ la receptia serviciilor conform contractului de servicii. 

 
La receptia serviciilor a participat din partea Prestatorului ____________________ in 

calitate de _____________________________________. 
Comisia de receptie constata si consemneaza ca serviciile care au facut obiectul 

contractului au respectat cerintele achizitorului. 
De asemenea, comisia de receptie constata ca Prestatorul si-a indeplinit obligatiile 

asumate prin contractul incheiat intre parti. 
 Prezentul proces-verbal, continand ____ file a fost incheiat astazi ____________  

in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 
 
 
       Achizitor,              Prestator, 

Asociatia Afaceri, Comunitati, Oameni din Romania (ACOR)     
  

Comisia de receptie 
 
  
 
 
 
 
 


