
Nr. ______________________din __________________

In atenţia operatorilor economici interesaţi,

SCRISOARE DE INTENTIE ACHIZITIE DIRECTA

I. Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ONEŞTI, cu sediul în Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, jud.Bacău, Cod 
601032, telefon 0234.324243 , fax 0234.313911/0234312502, intenţionează să atribuie prin "achizitie directă", un contract de 
prestari servicii de verificare tehnica pentru proiectul „Refunctionalizare, modernizare si dotare Cinematograf din
Municipiul Onesti, b-dul Oituz nr. 25 – Faza D.A.L.I.” în conformitate cu prevederile art. 7 alineatul (5) din Legea 98/2016 
- privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare și Anexa la H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice .

II. Obiectul achiziţiei: servicii de verificare tehnica pentru proiectul  „Refunctionalizare, modernizare si dotare
Cinematograf din Municipiul Onesti, b-dul Oituz nr. 25 – Faza D.A.L.I.

Cod de clasificare CPV: Cod CPV 71356100-9 Servicii de control tehnic (rev.2)
III. Valoarea estimată:

Valoarea estimată a achiziției publice este de 23.500,00 lei fără TVA
IV. Achiziţia se finalizează prin: contract de prestări servicii.
V. Durata contractului: 

Durata contractului este de maximum 50 de zile de la semnarea de catre ambele parti. Termenul de prestare a serviciilor este 
de 30 zile calendaristice de la data mentionata in Ordinul de incepere, dat de achizitor.

VI. Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Cadrul Legal:

 Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare;
 H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare

Prezenta enumerare nu are caracter limitativ.
Finanţarea cumpărării directe se va realiza din bugetul local.
Caracteristicile tehnice minime obligatorii: a se vedea Caietul de sarcini nr. 26484/20.04.2022, întocmit de Direcția 

Dezvoltare Locală – Serviciul Accesare Fonduri și Implementare Proiecte.
VII. Modul de elaborare şi de prezentare a ofertei, formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu transmiterea
ofertei

A) DOCUMENTE CARE INSOTESC OFERTA:
Cerinta nr.1:
Ofertantii/fiecare membru al asocierii vor prezenta Imputernicire scrisă, conform Formular nr. 1 din secțiunea modele de
formulare, prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul/asocierea în achiziția publică pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică - semnat . În situaţia în care persoana care semnează documentele ofertei este administratorul 
societăţii, conform informaţiilor din Certificatul Constatator, nu se impune prezentarea împuternicirii.
Cerinta nr.2:
Ofertantii/fiecare membru al asocierii/subcontractantii vor prezenta Formularul nr.2, semnat, din sectiunea modele de 
formulare , DECLARATIE privind denumirea și datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/ 
subcontractantului/ tertului sustinator prin care se vor comunica datele de identificare ale societatii(numar de inmatriculare, 
CUI, cont Banca/Trezorerie si banca la care este deschis acesta), precum si datele de contact (adresa, telefon, e-mail, etc.) ale 
persoanei desemnate sa implice societatea in relatiile cu Primaria Municipiului Onesti.
Cerinta nr. 3: Ofertantii/fiecare membru al asocierii/subcontractantii vor prezenta Formularul GDPR – Formularul 3, 
semnat, din sectiunea modele de formulare.

B) DOCUMENTE DE CALIFICARE
B.1)  Criterii de calificare privind situatia personala
Se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime de calificare:
Cerinta:
Ofertantii/fiecare membru al asocierii/subcontractantii/tertul sustinator vor prezenta Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 58 si 63 din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta Formularul nr. 4 + Anexa, semnate, din secţiunea modele de 
formulare.
B.2)  Criterii de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime de calificare:
Cerinta nr.1:
Ofertantii/fiecare membru al asocierii/subcontractantii/tertul sustinator vor prezenta Certificat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comertului . Obiectul achizitiei publice trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul 
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constator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere 
a ofertelor. Documentul se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din 
punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.
B.3)  Criterii de calificare privind capacitatea tehnica si profesionala
Se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime de calificare:
Cerinta 1:
Formular nr. 5 DECLARATIE privind denumirea  verificatorului tehnic/verificatorilor cu atestat la cerintele propuse 
pentru desfasurarea activitatii
Ofertantii vor prezenta lista verificatorilor tehnici, insotita de atestat/diploma/certificat, orice alt document similar care 
dovedeste calitatea de verificator tehnic de calitate a proiectelor pentru domeniul respectiv, valabil la data depunerii ofertei.
Domeniile de specializari vor fi: 

Nr. 
crt

Indicativ Domeniul

1 A1 rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat,

zidărie, lemn pentru construcții
2 B1 siguranța în exploatare pentru construcții
3 Ci securitatea la incendiu pentru instalaţii
4 Cc securitatea la incendiu pentru construcţii
5 Is instalaţii sanitare, care cuprind: instalaţii sanitare interioare;nstalaţii exterioare de alimentare cu apă;instalaţii

exterioare de canalizare;instalaţii de stingere a incendiilor

6 It instalaţii termice, care cuprind: instalaţii de încălzire;instalaţii de ventilare;instalaţii de climatizare şi
frig;instalaţii de prevenire a incendiilor;

7 Ie instalaţii electrice aferente constructiilor

Cerinta nr.2:
Formularul nr. 6, semnat si stampilat, din sectiunea modele de formulare, Declaratie de confirmare a acceptării de către 
ofertant a clauzelor contractuale și a clarificărilor /modificărilor/completărilor la documentele achiziției publice". Potrivit 
prevederilor legale în vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări cu privire la conținutul documentației 
de atribuire și implicit și cu privire la clauzele contractuale obligatorii.
Cerinta nr.3:
Formularul nr. 7, semnat si stampilat, din sectiunea modele de formulare, Declaratie privind respectarea cerintelor din caietul 
de sarcini nr. 26484/20.04.2022
C) PROPUNEREA FINANCIARA
Cerinta 
Formularul 8, semnat si stampilat, din sectiunea modele de formulare. Pretul reprezinta pretul total al ofertei fiind exprimat in 
lei fara TVA si va ramane neschimbat pana la expirarea contractului.
Constituirea Garanției de buna execuție:
Ofertantul clasat pe primul va constitui în termen legal garantia de buna executie in cuantum de 10%  in conformitate cu 
prevederile din documentatia de atribuire și a prevederilor art. 39 si art. 40 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

|_| reţineri succesive din facturile emise, în cuantum de |_| 10 % pentru fiecare factură în parte
|_| printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, care poate lua forma:

x unei scrisori de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;
x unei asigurări de garanţii emisă:

 fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt 
stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii
de Supraveghere Financiară, după caz;

 fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către
Autoritatea de Supraveghere Financiară.

În accepțiunea Notificării ANAP din data de 10 ianuarie 2022, privind acceptarea în procedurile de achiziție publică a
garanțiilor de bună execuție emise de către instituții de credit, autoritatea contractantă nu poate accepta garanția de bună
execuție constituită printr-un instrument de garantare emis de o instituție financiară nebancară;
Notă: În cazul în care prestatorul optează pentru constituirea garanției de bună execuție prin societate de asigurări,

acesta trebuie să facă dovada că societatea deține autorizație de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru 
al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după
caz.

|_| prin depunere la casierie in numerar, a unei sume  în cuantum de 10% din preţul contractului fără T.V.A, dacă aceasta
este mai mică de 5.000,00 lei.



VIII. Criteriul de atribuire - „Pretul cel mai scazut”
NOTA: Oferta se intocmeste in limba romana. Pentru ca oferta să fie conforma si admisibila trebuie sa 

indeplinească toate cerintele obligatorii prevazute in prezentul anunt.
Ofertele se vor transmite până la data de 12.05.2022 ora 11 prin e-mail la adresa  oferte@onesti.ro, prin depunere la poștă
sau direct depuse la Registratură - sediul Primăriei Oneşti, B-dul Oituz nr.17, Oneşti, jud. Bacău.

Oferta transmisă/depusă la o altă adresă nu va fi luată în considerare.
În cazul în care oferta se depune direct sau prin posta, operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat, marcat cu 
denumirea achiziţiei şi cu menţiunea: " In atenţ ia Serv ic iu lui achiz i ţ i i pub lice " și obiectul achiziţiei: servicii de 
verificare tehnica pentru proiectul „Refunctionalizare, modernizare si dotare Cinematograf din Municipiul Onesti, 
b-dul Oituz nr. 25 – Faza D.A.L.I.” și inscripţia "A nu se deschide înainte de data 12.05.2022 ora 11:00”

Oferta de pret se poate incarca in Catalogul electronic de produse/servicii/lucrari disponibil pe SEAP pana la data de 
12.05.2022 ora 11:00 cu denumirea servicii de verificare tehnica pentru proiectul „Refunctionalizare, modernizare si

dotare Cinematograf din Municipiul Onesti, b-dul Oituz nr. 25 – Faza D.A.L.I.”
Cod de clasificare CPV: Cod CPV 71356100-9 Servicii de control tehnic (rev.2)

Informaţii suplimentare:
Locul și termenul de solicitare a clarificărilor la documentele achiziției : prin email 

cumpararidirecte@onesti.ro , cu cel putin 24 de ore înainte de termenul limita primire oferte. Raspunsurile la eventualele 
solicitari de clarificari privind documentele achizitiei publice se vor publica si vor putea fi accesate pe site-ul oficial al 
institutiei publice, www.onesti.ro la secțiunea informații publice de interes public/ achiziții publice. 

Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în moneda naționala și să fie valabile 60 de zile de la termenul limita 
primire oferte. 

Caietul de Sarcini, modelul de contract și formularele pentru achiziția serviciilor ce fac obiectul solicitării pot fi 
consultate pe http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice
Ofertele vor fi întocmite respectând Caietul de sarcini nr. 26484/20.04.2022 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală – Serviciul 
Accesare Fonduri și Implementare Proiecte din cadrul Municipiului Onesti.

In cazul in care ofertantul declarat castigator are cont in SEAP, autoritatea contractanta va finaliza achizitia in 
Catalogul electronic de produse/servicii/lucrari existent in SEAP.

Cu stimă,
SEMNĂTURI

Funcţia Nume, prenume Data Semnatura

Întocmit,
Serviciul Achizitii Publice 

Stoica Ciprian

Avizat de legalitate, 
DDL –Serviciul Achizitii Publice 

Negoita Marilena

Verificat
Șef Serviciu Achiziții Publice

Crăciun Mihaela

Verificat, 
Director executiv D.D.L .

Anghel Irina-Elena

APROBAT PRIMAR
Neghină Victor Laurențiu



Model de contract 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

VERIFICARE TEHNICA PENTRU PROIECTUL  „REFUNCTIONALIZARE, MODERNIZARE SI DOTARE CINEMATOGRAF DIN
MUNICIPIUL ONESTI, B-DUL OITUZ NR. 25 – FAZA D.A.L.I.”

nr. ....................../...........................
din Registrul Unic de Contracte

1. Părţile contractante
1.1 - MUNICIPIUL ONEŞTI, persoană juridică de drept public, conform art. 96 alin. 1  din  O.U.G. nr. 57/2019  

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  având sediul în B-dul Oituz,  nr. 17, telefon/fax: 
0234.324243/0234.313911, cod fiscal 4353250, cont deschis la TREZORERIA ONEŞTI, nr.
RO23TREZ06224700271XXXXX, reprezentat legal P R I M A R - Victor Laurențiu Neghină, în calitate de 
ACHIZITOR, pe de o parte,

şi
1.2___________________, denumită operator economic, cu sediul în_________________, număr de înmatriculare

___________________, cod fiscal ___________,  cont _____________ reprezentată prin _____________, funcţia
_______________, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte, a intervenit următorul contract:

2. Definiţii
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor şi prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. preţul 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. forţa majoră - 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;

g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile;
h. ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de achizitor către prestator privind prestarea serviciilor;
i. conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a exprima o opinie profesională

obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau 
interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte
angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi,
salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul prestatorului;

j. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către instanţa de judecată
sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de prestarii
servicii de către cealaltă parte;

k. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în prezentul contract ca fiind plătibilă de către una din părţile
contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;

l. termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului sau producerii
evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care ultima zi a termenului se 
împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare;

m. garanţia de bună execuţie: suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii
contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
3. Interpretare
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi 
viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.
3.3 Trimiterile la actele normative includ si modificările si completările ulterioare ale acestora, precum si  orice alte acte 
normative subsecvente.
3.4 În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform
legii, legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract vor rămâne neafectate,
iar părtile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte si/sau modificări care ar conduce la acelasi rezultat legal 
si/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului.
3.5 Clauzele contractuale susceptibile de mai multe întelesuri se interpretează coroborat cu toate documentele contractului si 
în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice actualizata si a altor acte normative date în 
aplicarea acesteia.

4. Obiectul principal al contractului



4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii, VERIFICARE TEHNICA PENTRU PROIECTUL  „REFUNCTIONALIZARE,
MODERNIZARE SI DOTARE CINEMATOGRAF DIN MUNICIPIUL ONESTI, B-DUL OITUZ NR. 25 – FAZA D.A.L.I.”
în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Obiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în verificare proiect dupa cum urmeaza:
Nr. 
crt

Indicativ Domeniul

1 A1 rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat,

zidărie, lemn pentru construcții
2 B1 siguranța în exploatare pentru construcții
3 Ci securitatea la incendiu pentru instalaţii
4 Cc securitatea la incendiu pentru construcţii
5 Is instalaţii sanitare, care cuprind: instalaţii sanitare interioare;nstalaţii exterioare de alimentare cu apă;instalaţii

exterioare de canalizare;instalaţii de stingere a incendiilor

6 It instalaţii termice, care cuprind: instalaţii de încălzire;instalaţii de ventilare;instalaţii de climatizare şi
frig;instalaţii de prevenire a incendiilor;

7 Ie instalaţii electrice aferente constructiilor
4.3. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 
5. Preţul contractului
5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de ________ lei fără

TVA , la care se adaugă _____________ lei TVA. În total prețul total va fi de _____________lei cu TVA.
5.2 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în oferta financiară, anexă la 

contract.
5.3 Prețul contractului este ferm pe toată durata contractului.
6. Durata contractului
6.1. Durata contractului de maxim 50 de zile și începe să producă efectele de la data semnării de către ambele părţi.
6.2  Termenul de prestare a serviciilor este de 30 zile calendaristice de la data menționată în Ordinul de începere, dat de

achizitor.
6.3  Prezentul contract încetează să producă efecte la data încheierii recepției finale a serviciilor.
6.4 În situația sistării serviciilor din motive neimputabile părților contractante, durata de prestare se decalează în mod

corespunzător.
7. Standarde

7.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și a
legislației subsecvente, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnică aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice si ale
Hotărârii nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare
și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor.

7.2. Prestatorul garantează că la data recepției documentația tehnico-economică întocmită de către prestator va îndeplini
cerințele conform normativelor și legislației în vigoare.

8. Documentele contractului
8.1.   Documentele contractului sunt:
a) Oferta prestatorului;
b) Raspunsuri la solicitari de clarificari (daca e cazul);
c) Acord de asociere (dacă e cazul);
d) Contracte de subcontractare (dacă e cazul);
e) Angajamente de susţinere (dacă e cazul);
f) Caietul de Sarcini nr. 26484/20.04.2022 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală –Serviciul Accesare Fonduri si 

Implementare Proiecte;
g) Proces - verbal de recepție la terminarea serviciilor;
h) Asigurare de raspundere profesionala

9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1 (1) Prestatorul are obligaţia să efectueze verificarea tehnică de calitate a proiectului conform prevederilor legale în
vigoare, cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu cerințele din contract.

(2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, sau altele
asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora
este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.2. Prestatorul este pe deplin responsabil de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

9.3 Prestatorul are obligația ca în cadrul procedurii de verificare tehnică a DALI , atât pentru construcții și arhitectură, cât
și pentru instalații, în conformitate cu prevederile art. 13, alin. 1 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii
potrivit căreia:” Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele fundamentale

aplicabile se efectuează de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi, alţii decât 
specialiştii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica şi ştampila proiectele întocmite de el,
proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat
raportul de expertiză tehnică.”



9.4 Prestatorul are obligația ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească:
- datele privitoare la condițiile specifice de amplasament și condițiile de exploatare tehnică;
- modul de respectare a reglementărilor tehnice în vigoare, referitor la cerințele fundamentale prevăzute de lege, în funcție de
categoria de importanță a construcției, pe toată durata de viață a construcțiilor, inclusiv în faza de postutilizare.

9.5 Prestatorul are obligația de a semna și ștampila piesele scrise și desenate numai în condițiile în care documentația
transmisă de achizitor este corespunzătoare din punct de vedere al cerințelor stabilite prin lege și vor întocmi un referat
privind verificarea de calitate la cerințele stabilite de proiectanți prin proiectul tehnic de execuție, în care vor specifica toate 
soluțiile tehnice adoptate prin proiectul tehnic și vor face recomandări, dacă este cazul, pentru asigurarea nivelurilor minime 
de calitate privind cerințele fundamentale aplicabile, conform legii, în funcție de categoria de importanța a construcției.

9.6 Prestatorul are obligația de a se consulta cu Achizitorul pe întreaga perioadă de prestare a serviciilor, ori de câte ori va
fi nevoie, la solicitarea Achizitorului, precum și pe întreaga perioadă necesară implementării proiectului.

9.7 Prestatorul va semnala reprezentantul Achizitorului și a proiectantului, problemele identificate sau neconformitățile,
astfel încât în cel mai scurt timp posibil, proiectantul să poată aduce modificările/completările necesare la documentația
tehnică.

9.8 Specialiștii verificatori de proiecte atestați răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește asigurarea
nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului, în conformitate cu legislația în vigoare.

9.9.(1) Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci

înregistrate etc.), legate de echipamentele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate.
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare

rezultă din respectarea prevederilor legale.
(2) Toate referatele și documentele, compilate sau pregătite de către Prestator în realizarea acestui contract vor fi

proprietatea Autorității Contractante. Prestatorul se obligă să livreze aceste documente, în 3 exemplare originale, 
achizitorului, după finalizarea verificării tehnice de calitate și să nu le utilizeze pentru alte scopuri decât cele prevăzute in
acest contract, cu excepția cazului in care achizitorul îl autorizează in scris in acest sens.

(3) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor asupra documentației predate și/sau orice alte
drepturi de proprietate intelectuală, obținute în executarea sau ca urmare a executării acestui contract, cu excepția cazurilor în 
care astfel de drepturi sunt preexistente contractului, vor fi proprietatea achizitorului, care le poate utiliza, publica sau 
transfera după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură.

(4) Prestatorul are obligația de a ceda toate drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de autor asupra documentației
care face obiectul prezentului contract odată cu predarea acesteia.
9.10. La elaborarea documentației și întocmirea tuturor documentelor, prestatorul are obligația de a aplica/respecta toate
actele normative în vigoare, aplicabile specificului contractului. De asemenea prestatorul va aplica/respecta și eventualele
acte normative care intră în vigoare pe parcursul îndeplinirii contractului, după caz.

10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
10.2. Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termen de 30 de zile de la data primirii facturii insotita de 
receptia fara obiectiuni a serviciilor prestate de către acesta.
10.3 Obținerea avizelor cade în sarcina achizitor pe baza documentatiei elaborate de catre prestator.
10.4 Prezentarea cu date eronate a facturilor spre decontare face sa nu curga termenul de plata, daca beneficiarul sesizeaza 
prestatorul despre neregulile constatate si returneaza facturile in original prestatorului, in interiorul termenului de plata. Un 
nou temen de plata va cuge de la prezentarea facturilor de catre prestator cu date corecte, potrivit legii si contractului. Nu se 
fac plăţi în valută.
10.5 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii necesare îndeplinirii
contractului.
10.6 Achizitorul se obligă să achite direct subcontractantului prețul pentru partea sa din serviciile prestate, numai în măsura
în care a  fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare și dacă subcontractantul își
exprimă opțiunea în acest sens.
10.7 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o
compensaţie, cu condiţia ca aceasta anulare să nu prejudicieze sau să 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.
11. Sanctiuni si Daune
11.1 Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor ce se aplica pe perioada de valabilitate a contractului de 
achizitie publica
11.1.1 - In cazul în care prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul
de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală egala cu nivelul ratei dobânzii de
referinţa a Băncii Naţionale a României, plus 8 puncte procentuale/an din contravaloarea obligaţiilor neexecutate pentru
fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor.
11.2 Daune care se aplica dupa expirarea valabilitatii contractului de achizitie publica:  
a) Pentru nerealizarea totală a obligațiilor asumate și/sau care îi revin, prestatorul are obligația de a plăti achizitorului cu titlu 
de daune –interese, o sumă în cuantum de 100% din valoarea totală a contractului exprimată la art. 5 din acesta.
b) În cazul în care prestarea este numai parțială, dar este corespunzătoare, suma datorată potrivit art.5 se calculează
proporțional cu nivelul serviciilor neexecutate. Dacă nu se poate stabili proporția neexecutării contractului ori pentru
executarea totală, dar necorespunzătoare, prestatorul datorează achizitorului daune - interese în cuantum de 70% din valoarea 
totală a contractului, inclusiv, dacă este cazul, a actelor adiționale la acesta.



c) În cazul în care prestarea este parțială și totodată, necorespunzătoare, prestatorul datorează achizitorului, cu titlu de daune-
interese, o sumă în cuantum de 90% din valoarea totală a contractului, inclusiv, dacă este cazul, a actelor sale adiționale.
d) În situațiile prevăzute la literele a,b, c din prezentul articol, achizitorul nu este dator să probeze existența și/sau întinderea 
prejudiciului suportat (caracterul indemnitar al clauzei penale). Contravaloarea cotei procentuale prevăzute la litera a,b, și c
din prezentul articol se deduce din valoarea contractului. 
11.3. Rezilierea și încetarea contractului
(1) Încetarea de drept a contractului are loc în momentul expirării termenului prevăzut la art. 6.
(2) Rezilierea poate interveni numai într-unul dintre următoarele cazuri:
a) Prestatorul cedează, parţial sau integral, drepturile şi/sau obligaţiile generate de prezentul contract, către un terţ;
b) Una dintre părţi intră în procedură de insolvenţă în condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedura
insolvenţei. Părţile au obligaţia de a notifica celeilalte părţi intervenirea unei astfel de situaţii. În cazul în care una din părţi
intră în procedura de faliment conform prevederilor din Legea nr. 85/2014, rezilierea intervine de drept fără nici o altă
formalitate prealabilă de la data pronunţării hotărârii judecătorului sindic;
c) Prestatorul declară că nu are capacitatea de a presta serviciile contractate, de la data comunicării acestui fapt sau de la data 
constatării de către achizitor că au trecut mai mult de 15 zile de când prestatorul nu a mai prestat cel puţin una din obligaţiile
contractate;
d) Prestatorul nu îndeplineşte total sau parţial obligaţiile prevăzute în contract cu plata daunelor-interese în sarcina 
prestatorului;
(3) Contractul poate înceta și prin denunţarea unilaterală din partea autorităţii contractante, în perioada de valabilitate a
acestuia, fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii
contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile 
dreptului comun, în una dintre următoarele situaţii:
- contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din
procedura de atribuire potrivit art.164-167 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;
- contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care
rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
(4) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe
care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură
încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
(5) În cazul prevăzut la alin.(4) prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 (1) Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în termen de 5 zile lucratoare de
la semnarea contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a prestatorului, fără a depăși 15 zile
de la data semnării contractului.
Garanția de bună execuție se constituie în cuantum de 10% din preţul contractului fără T.V.A, astfel:
a) fie prin deschiderea unui cont la dispoziția autorității contractante. Suma inițială care se depune de către prestator în
contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului, respectiv .... (se completeaza 
dupa adjudecare)........................ RON. Prestatorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la 
o bancă agreată de ambele părți. În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituție publică
sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, prestatorul va deschide  la Trezoreria Statului din cadrul 
organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont disponibil distinct la dispoziția autorității contractante.
Constituirea garanţiei de bună execuţie se face în conformitate cu prevederile art. 39 si art. 40 din H.G. nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Suma
inițială care se depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul
contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din 
sumele datorate şi cuvenite prestatorului până la concurenţa sumei de 10% din preţul contractului fără T.V.A.;
b) fie prin virament bancar;
c) fie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, care poate lua forma:

x unei scrisori de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;
x unei asigurări de garanţii emisă:

 fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al 
Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după
caz;

 fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de
Supraveghere Financiară.

În accepțiunea Notificării ANAP din data de 10 ianuarie 2022, privind acceptarea în procedurile de achiziție
publică a garanțiilor de bună execuție emise de către instituții de credit, autoritatea contractantă nu poate accepta garanția de
bună execuție constituită printr-un instrument de garantare emis de o instituție financiară nebancară;
d) fie prin depunere la casierie in numerar, a unei sume  în cuantum de 10% din preţul contractului fără T.V.A, dacă
aceasta este mai mică de 5.000,00 lei. 
(2) Garanţia constituită conform prevederilor alin. (1) devine anexă la contract.
(3) Prestatorul se obligă să-l numească ca împuternicit pe achizitor, asigurându-i accesul necondiționat la contul constituit
conform alin.(1), în condițiile prezentului contract.
12.2 Neconstituirea garanției de bună execuție în termenul indicat la pct. 12.1., atrage rezilierea contractului  la 
solicitarea scrisă a achizitorului.



(2) În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează valoarea acestuia/modifica
perioada contractuala, prestatorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a
contactului de achiziţie publică/perioada de valabilitate.
12.3 Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere aferent contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada
constituirii garanției de bună execuție.
12.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă
prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. 
Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru
prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.
12.5 Garantia de buna executie este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor in executarea contractului 
sau in cazul rezilierii acestuia din motive imputabile furnizorului ori in alte cazuri prevazute de lege. In cazul in care 
prejudiciul produs achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei pentru buna executie, prestatorul este obligat sa il 
despagubeasca pe achizitor integral si intocmai.
12.6 Restituirea garanției de bună execuție se realizează în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către prestator a
obligațiilor asumate prin contractul de achiziție publică, dacă nu a ridicat până la acea data pretenții asupra ei.

13. Recepţie şi verificări
13.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile 
legale aflate in vigoare.
13.2 Verificările vor fi efectuate de către de achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din
prezentul contract.
13.3 Recepția se realizează de către persoanele desemnate de către achizitor, în conformitate cu prevederile legale privitoare 
la tipul de serviciu. 
13.4 Prestatorul se obligă să răspundă pentru viciile ascunse ale serviciilor, după ce au fost recepționate de către beneficiar.
13.5 La finalizarea serviciilor, prestatorul are obligația de a notifica în scris achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de
recepție solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.
13.6 Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu 
documentația de execuție și cu reglementările legale în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a 
aproba sau respinge recepția.

14. Modalități de plată
14.1 Plata serviciilor se va face după încheierea unui Proces verbal de recepție calitativă și cantitativă a întregii documentații
ce face obiectul prezentului contract.
14.2 Plata  se va face pe baza facturii emise de catre furnizor, din contul beneficiarului, deschis la Trezoreria municipiului 
Onesti, în termen de 30 zile de la primirea facturii, conform art. 10.2. 
14.3 Contractul nu va fi considerat încetat până când procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor nu va fi
semnat de comisia de recepție, care confirmă că serviciile au fost executate conform cerintelor caietului de sarcini și ale
contractului. 
15. Asigurări
15.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a încheia în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului, o asigurare
de răspundere civilă profesională, ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind serviciile prestate, echipamentele, 
personalul propriu, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice și o va menţine în vigoare 
pe toată toată durata derulării prezentului contract, conform art. 31 din Legea 10/1995 cu modificările și completările
ulterioare.

Asigurarea de răspundere civilă profesională se va emite de către agenție o societate de asigurare care deține
autorizație de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în
registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz, și care se va prezenta Achizitorului în
original, însoțită de dovada plății primei de asigurare și de condițiile de asigurare.
La emiterea poliței de asigurare se va ține cont de prevederile Notificării ANAP din data de 10 ianuarie 2022, privind
acceptarea în procedurile de achiziție publică a garanțiilor de bună execuție emise de către instituții de credit, autoritatea
contractantă nu poate accepta garanția de bună execuție constituită printr-un instrument de garantare emis de o instituție
financiară nebancară;

Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către prestator. Limita de răspundere asigurată prin poliţă de
asigurare de risc profesional va fi egala cu valoarea prezentului  contract de servicii. 
Tipul poliței de asigurare: Răspundere profesională dedicată proiectului: „REFUNCTIONALIZARE, MODERNIZARE SI 
DOTARE CINEMATOGRAF DIN MUNICIPIUL ONESTI, B-DUL OITUZ NR. 25 – FAZA D.A.L.I.”
(2) Prestatorul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor 
curente (actualizate).
(3) Prestatorul va avea obligaţia de a extinde asigurarea de răspundere profesională până la emiterea Procesului Verbal de
Recepţie a lucrărilor executate.
(4) În cazul neprezentării poliței de asigurare, solicitate repetat, după un termen rezonabil de 30 zile, Achizitorul va putea 
decide rezilierea prezentului Contract în condițiile prevăzute la art.11.3.
15.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca
urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Prestator, cu excepţia unui accident
sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.
15.3. În cazul în care Prestatorul, prin activitatea desfașurată, produce pagube Achizitorului, acesta din urmă are dreptul de a
se adresa direct asiguratorului cu care Prestatorul a încheiat polița de asigurare pentru a fi despăgubit.

16. Începere, finalizare



16.1. - Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor după primirea ordinului de începere emis de autoritatea
contractantă.
16.3. - Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la
data menționată în ordinul scris emis de achizitor în acest sens, în condițiile prevăzute în prezentul contract.

17. Ajustarea preţului contractului
17.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară,
anexă la contract.
17.2. - Preţul contractului este ferm pe toata durata contractului de achizitie publica.

18. Amendamente
18.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului,
prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care 
nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

19. Subcontractanţi
19.1 Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii 
desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
19.2 (1) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții
desemnați.
(2) Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în
anexe la prezentul contract.
19.3 (1) Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii
propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită la momentul încheierii contractului de achiziție publică sau la momentul introducerii
lor în contract, serviciile prestate prestatorului potrivit contractului dintre prestator şi subcontractant.
Factura este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor, prestator şi subcontractant sau de
achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, prestatorul blochează confirmarea prestarii obligaţiilor asumate 
de subcontractant.
(3) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(2) nu diminuează răspunderea prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a
contractului de achiziţie publică
19.4 (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceştia nu îndeplinesc partea lor din contract.
19.5 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea
subcontractantului nu modifică valoarea aferentă serviciilor subcontractate, care va fi cel mult egală cu valoarea declarată în 
cadrul ofertei ca fiind subcontractată și se va face doar cu acordul prealabil al achizitorului.
19.6 (1)Subcontractanţii schimbați au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă
respectarea prevederilor caietului de sarcini, temei de proiectare, notei conceptuale şi a propunerii tehnice depuse de către
prestaror la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.
(2) Contractele de subcontractare şi declaraţiile vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestării 
serviciilor de către noii subcontractanţi.
19.7 Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei 
unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie
publică.
20. Cesiunea
20.1 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale, asumate prin prezentul contract.
20.2. Prestatorul poate cesiona doar creanţele născute din prezentul contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor
contractante astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. Cesiunea se poate efectua doar în condiţiile prevăzute de
dispoziţiile Codului Civil.
20.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile Art. 20.2.

21. Forţa majoră
21.1. - Forţa majoră este constatata de o autoritate competentă.
21.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată
perioada în care aceasta acţionează.
21.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se
cuveneau părţilor pănă la apariţia acesteia.
21.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet,
producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

22. Soluţionarea litigiilor
22.1. - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin conciliere directă sau
mediere, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.
22.2. - Dacă, după 15 zile de la încetarea procedurilor, achizitorul şi prestatorul nu reusesc să rezolve în mod amiabil o
divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti competente
de la sediul achizitorului.

23. Limba care guverneaza contractul
23.1. - Limba care guverneaza contractul este limba română.

24. Clauza anticoruptie
24.1. Executantul/prestatorul/furnizorul se obliga sa ia toate masurile necesare si rezonabile pentru a evita coruptia si mita. 

In consecinta, acesta nu va suferi, promite sau acorda si nu va determina un tert sa ofere, sa promita sau sa acorde, prin 
intermediul angajatilor, membrilor din conducerea acestora sau tertilor, beneficii  sau alte avantaje (respectiv numerar, 



cadouri de valoare sau invitatii care nu au in principal scopuri profesionale, cum ar fi evenimente sportive, concerte, 
evenimente culturale, vacante si alte asemenea) angajatilor sau membrilor din conducerea achizitorului, inclusiv rudelor 
acestora si altor persoane aflate in relatii stranse similar acestora.

24.2. In cazul unei incarcari grave a prezentei clauze, achizitorul are dreptul sa rezilieze unilateral, instantaneu, contractul 
existent fara preaviz si fara interventia instantelor judecatoresti, respectiv are dreptul de a sesiza organele competente potrivit 
legii.

25. Comunicări
25.1. - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
25.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a

primirii comunicării.

26. Legea aplicabilă contractului
26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi ..................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, din care 1 exemplar la achizitor şi 1
exemplar la prestaror.

Achizitor, 
MUNICIPIUL ONEŞTI

Prestator,
……………………………..

PRIMAR
VICTOR LAURENTIU NEGHINA

reprezentat prin,

Administrator
………………………………

Director Executiv Directia Economico-Financiara
Ec. TARLUNGEANU DANIEL

Persoana desemnata   Control Financiar Preventiv Propriu

Șef Serviciu Financiar, Buget-Contabilitate
Ec. Georgeta CIUREA 

Director Executiv - Directia Dezvoltare Locala
Cons. jur. Irina-Elena ANGHEL 

Sef  Serviciu Achizitii Publice
Ec. Mihaela CRACIUN

Serviciul Achizitii Publice - Avizat juridic
Cons. Jur. Marilena NEGOITA

Serviciul Achizitii Publice 
Cons. A.P. Stoica Ciprian

Șef Serviciu Accesare Fonduri si Implementare Proiecte
Ing. Bordei Livia

Responsabil Contract  
Serviciul Accesare Fonduri si Implementare Proiecte
Cons.Daniela Coanda

 








