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FORMULARUL NR. 1                                                 

OPERATOR ECONOMIC          

___________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 și art. 15 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 

obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, 

cu modificările și completările ulterioare 

 

Subsemnatul/a …………………….. , în calitate de reprezentant legal al ………………..……, 

referitor la procedura de atribuire a contractului de servicii de consultanță la elaborarea cererii 

de finanțare și a planului de afaceri, în cadrul proiectului cu titlul „Creare unitate nouă de 

producție in cadrul întreprinderii ELMET GROUP METAL & ELECTRIC SRL”, 

organizată de ELMET GROUP METAL & ELECTRIC SRL, declar pe proprie răspundere, sub 

sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele 

descrise la art. 14 și 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, 

constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau 

a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Subsemnatul/a, .........................., declar că voi informa imediat societatea ELMET GROUP 

METAL & ELECTRIC SRL dacă vor interveni modificări în prezenta declarație. 

 

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg 

că societatea ELMET GROUP METAL & ELECTRIC SRL are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.  

 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

 

 

Data completării: …….  

 

 
Ofertant / Lider asociere/Asociat, 

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate semnătura și ștampila) 
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FORMULARUL NR. 2 

 

ACORD DE ASOCIERE 

in vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție 

 

    

1. Părțile acordului : 

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

și 

  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

 

2. Obiectul acordului: 

2.1 Asociații au convenit să desfășoare în comun următoarele activități: 

a) participarea la procedura de achiziție organizată de ................................... 

................................(denumire beneficiar privat) pentru atribuirea 

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

 b) derularea în comun a contractului de achiziție în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 

câștigătoare.  

 

                  

2.2 Alte activități ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

… ___________________________________ 

2.3 Contribuția financiară/tehnică/profesională a fiecărei părți la îndeplinirea contractului de 

achiziție este: 

 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați 

se va efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 

 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

 

3. Durata asocierii 

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii 

de atribuire și se prelungește corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul 

desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție).  

 

4. Condițiile de administrare și conducere a asocierii: 

4.1 Se împuternicește SC..............................., având calitatea de lider al asocierii pentru întocmirea 

ofertei comune, semnarea și depunerea acesteia în numele și pentru asocierea constituită prin 

prezentul acord.  

4.2 Se împuternicește SC..............................., având calitatea de lider al asocierii pentru semnarea 

contractului de achiziție în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul 

desemnării asocierii ca fiind câștigătoare. 
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5. Încetarea acordului de asociere 

5.1 Asocierea își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;  

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităților prevăzute la art. 2 din acord; 

c) alte cauze prevăzute de lege. 

6 Comunicări 

6.1 Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la 

adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 

6.2 De comun acord, asociații pot stabili și alte modalități de comunicare. 

7 Litigii 

7.1 Litigiile intervenite între părți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 

soluționate de către instanța de judecată competentă. 

8. Alte clauze:____________________________________________ 

 

 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 

astăzi............................(data semnării lui) 

 

 

Liderul asocierii: 

 

 

ASOCIAT 1, 

___________________ 

 

ASOCIAT 2, 

___________________ 

 

 

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ și se va completa în funcție de 

cerințele specifice ale obiectului contractului/contractelor.  

 

 

Notă: Acest formular se va completa de către lider si va fi semnat de toți asociații 
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 FORMULARUL NR. 3 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite 

de asociați şi specializarea acestora 

 

Subsemnatul ……………(numele şi prenumele), reprezentant legal al …......................... 

(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile 

aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul de mai jos, pentru atribuirea 

contractului de servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri, în 

cadrul proiectului cu titlul „Creare unitate nouă de producție in cadrul întreprinderii ELMET 

GROUP METAL & ELECTRIC SRL”, organizată de ELMET GROUP METAL & ELECTRIC 

SRL, sunt reale. 

Subsemnatul …………declar ca informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu și 

înțeleg că ELMET GROUP METAL & ELECTRIC SRL are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice 

informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație. 

Subsemnatul………. autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ELMET GROUP METAL 

& ELECTRIC SRL cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

Nr. 

crt. 

Denumire 

asociat 

Sediul 

asociatului 

Obiecte de 

activitate 

relevante ale 

asociatului 

CUI 

Partea/părțile din contract ce 

urmează a fi executate de către 

fiecare asociat 

1     Denumirea :  

(parțial – se va face o scurtă 

descriere, conform Contractului de 
asociere) 

Valoarea  (lei, fără TVA): … 

…………. 

Procent din valoarea totală a 

contractului: …………… 

…      

 

Notă: Se vor completa informațiile relevante pentru fiecare asociat în parte. 
 

Data completării             

…………………                  

Ofertant / Lider asociere, 

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate semnătura și ștampila) 

 

 

 

Notă: Acest formular se va completa de către lider, daca este cazul 
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FORMULARUL  NR.4 

OPERATOR ECONOMIC 

____________________ 

   (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND SUBCONTRACTANŢII 

(partea/părţile din contract care sunt îndeplinite  

de subcontractanţi şi specializarea acestora) 

 

 

Subsemnatul(a), ……............., (numele şi prenumele), reprezentant legal al …....................... 

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub 

sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt 

reale. 

Subsemnatul, ………, declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înțeleg că ELMET GROUP METAL & ELECTRIC SRL are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării şi confirmării declarațiilor, situațiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice 

informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul, ………., autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ELMET GROUP METAL 

& ELECTRIC SRL cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

Prezenta declarație este valabilă până la data de …..............….... (se precizează data expirării 

perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 

Nr. 

crt. 

Denumire 

subcontractant/

adresa/CUI 

 

Specializare 

subcontractant/o

biect de 

activitate 

Partea/părțile din 

contract ce 

urmează a fi 

subcontractate 

(descriere) 

Procentul din 

valoarea 

contractului 

reprezentat de  

lucrările ce 

urmează a fi 

subcontractate 

Valoarea 

lucrărilor care 

urmează să 

fie 

subcontractat

e (lei, fără 

TVA) 

Acord subcontractor 

cu ștampilă şi 

specimen de 

semnătură  

(se va specifica 

numele persoanei 

autorizate să 

semneze şi calitatea 

acesteia) 

1       

….       
 

  

Data completării             

…………………                         

Ofertant / Lider asociere, 

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate semnătura și ștampila)  
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FORMULARUL  NR.5 

 

OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

 (denumirea/numele) 

 

 

ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI 
 

 

 

 Subsemnatul(a), ………………..………., (numele şi prenumele), posesor al actului de 

identitate …………… (tipul actului) seria ……..nr………………, emis de 

……………….(emitent) la data de …………………, cod numeric personal 

……………………………, în calitate de ………………… (funcția), reprezentant legal al 

…………………….(denumirea / numele ofertantului), împuternicesc persoana de mai jos să 

semneze documentele ofertei la procedura de atribuire a contractului de servicii de consultanță la 

elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri, în cadrul proiectului cu titlul „Creare unitate 

nouă de producție in cadrul întreprinderii ELMET GROUP METAL & ELECTRIC SRL”, 

organizată de societatea ELMET GROUP METAL & ELECTRIC SRL în calitate de solicitant 

privat. 

 

 

1) Domnul/Doamna ………………(numele), act de identitate ……………(tipul actului) seria 

…….. nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de …………………, cod 

numeric personal ……………………………; Specimen semnătură .......................... 

2) …………………  

(se înscriu toate  persoanele împuternicite să semneze documentele ofertei) 

 

 

 

    Data completării ...................... 

 

 

 

Ofertant / Lider asociere/Asociat, 

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate semnătura și ștampila) 

 

 

Se vor atașa copii după actele de identitate ale persoanelor împuternicite. 

 

 

Notă: Acest formular se va completa de către toți operatorii economici participanți la procedura 

de atribuire, indiferent dacă sunt ofertanți, lideri asociere, asociați (dacă este cazul) 
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FORMULAR NR. 6 

 

CONTRACT  DE SERVICII 

nr. _______/ ______________ 

 

 

1. Părţile contractante 

 

ELMET GROUP METAL & ELECTRIC SRL cu sediul in oraș  București Sectorul 1, Strada 

JIULUI, Nr. 2A, camera 2, Etaj 3, cod poștal 013219, telefon 0745 341.444, inregistrata la Registrul 

Comertului sub numarul J40/14714/2018, Cod unic de Inregistrare 15910667, având  contul 

numărul RO86INGB0001008221808910 deschis la ING Bank Romania, reprezentată de Daniela 

ȘINCA, functia Administrator, în calitate de achizitor, pe de o parte,  
 

și 
 

…….............................................……………......................denumirea operatorului economic 

adresă .........................................telefon/fax .....................număr de înmatriculare 

.......................................... cod unic de înregistrare................................... având contul 

numărul..........................................................................reprezentată prin ................................ 

(denumirea conducătorului), funcția............................................... în calitate de prestator, pe de altă 

parte. 

 

2. Definitii  

2.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  

b. achizitor si  prestator  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al 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 aferent 

serviciilor prestate conform contractului; 

f. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila 

executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 

revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunțiativa. 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. 

 

 

3. Interpretare 

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 

specifica in mod diferit. 
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Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze in perioada convenită si in conformitate cu obligatiile asumate 

prin prezentul contract, urmatoarele servicii:  

 Consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri in cadrul 

Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea 

competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – 

Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea 

serviciilor, Apelul de proiecte POR/846/2/2 (2.2-IMM Apel 2020), pentru proiectul cu 

titlul „Creare unitate nouă de producție in cadrul întreprinderii ELMET GROUP 

METAL & ELECTRIC SRL”. 

 

Elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri se va realiza în conformitate cu Ghidul 

Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent Programului Operațional Regional 

2014-2020, Axa prioritara 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, 

Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și 

dezvoltarea serviciilor, Apelul de proiecte POR/846/2/2 (2.2-IMM Apel 2020), a instrucțiunilor  

emise de către statul roman, instituțiile europene si de către autoritatea finanțatoare, precum si a 

cerințelor si înscrisurilor puse la dispoziție de către Achizitor. 

4.2 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.  

Serviciile de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri vor fi plătite numai 

în situaţia în care proiectul este aprobat pentru primirea finanţării nerambursabile în cadrul 

Programului Operațional 2014-2020, Axa prioritara 2 - Îmbunătățirea competitivității 

întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea 

capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Apelul de proiecte POR/846/2/2 (2.2-

IMM Apel 2020) 

5. Pretul contractului 

5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prețul serviciilor prestate platibil 

prestatorului de catre achizitor, este de _________ lei, la care se adauga TVA, conform prevederilor 

legale.  

5.2. Factura va fi emisă în termen de 5 zile de la semnarea contractului de finanțare.  

Plata se va efectua conform mecanismului decontării cererilor de plata – reglementat prin OUG 

40/2015.  

La semnarea prezentului contract, Achizitorul va preda către Prestator, pe baza de proces verbal, un 

Bilet la Ordin avalizat/ o filă CEC, ca și instrument de plată, în valoare totală de _______ lei 

(valoarea serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri, 

inclusiv TVA). 

În cazul în care plata se efectuează în termenul de plată, Biletul la Ordin/fila CEC va fi returnat/ă 

Achizitorului. In cazul in care Achizitorul nu achită factura în termen de 10 zile de la emitere, 

Prestatorul are dreptul de a introduce în bancă Biletul la Ordin/ fila CEC  primit/ă, în valoare de 

_______ lei (valoarea serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de 

afaceri, inclusiv TVA). 

În situația în care contractul de finanțare nu se semnează în termenul de valabilitate al Biletului la 

Ordin, acesta va fi reînnoit.  

(sau) 

Fila CEC se va reînnoi anual în cazul în care contractul de finanțare nu se semnează în termen de 1 

an de la semnarea prezentului contract de servicii 

5.3. In cazul in care Achizitorul se răzgândeşte si/sau nu aduce documentele de elaborare a 

Proiectului, acesta se obliga la plata către Prestator a sumei de 49.000,00 lei la care se adauga TVA, 

conform prevederilor legale. La semnarea prezentului contract Achizitorul va preda către Prestator, 

pe bază de proces verbal, un Bilet la Ordin avalizat/ o filă CEC în valoare totala de 58.310,00 lei, 
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pe care Prestatorul il/o va restitui la predarea proiectului. Factura se va emite cu 5 zile inainte de 

termenul agreat pentru predarea Proiectului (Cererii de finanțare și Planului de afaceri). Factura se 

va achita de către Achizitor în termen de 10 zile de la emitere. Dacă Achizitorul nu achită factura în 

termen de 10 zile de la emitere, Prestatorul are dreptul de a introduce în bancă Biletul la Ordin/ Fila 

CEC primit/ă. 

5.4. In cazul in care Proiectul depus de Achizitor și realizat de Prestator este aprobat, iar din diferite 

motive care ţin de Achizitor, Contractul de finanţare nerambursabila nu este semnat, Achizitorul 

prezentului contract se obligă la plata sumei 98.000, lei, la care se adauga TVA conform prevederilor 

legale. La semnarea contractului de servicii, Achizitorul va preda Prestatorului 1 filă CEC/ Bilet la 

Ordin avalizat în valoare de 116.620,00 lei care se va fi restitui Achizitorului la momentul semnării 

contractului de finanțare. 

Factura se va emite in termen de maxim 60 zile de la aprobarea proiectului. Factura se va achita de 

către Achizitor în termen de 10 zile de la emitere. Dacă Achizitorul nu achită factura în termen de 

10 zile de la emitere, Prestatorul are dreptul de a introduce în bancă Biletul la Ordin/ Fila CEC 

primit/ă, în valoare totală de 116.620,00 lei. 

5.5. În cazul în care Achizitorul ascunde unele informaţii sau dă informaţii eronate, iar în urma 

procesului de evaluare, AM/OI respinge proiectul din aceste motive, Achizitorul se obligă la plata 

sumei de ________lei (valoarea serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a 

planului de afaceri, inclusiv TVA), conform prevederilor legale. Factura se va emite in termen de 

maxim 10 zile de la respingerea proiectului. Factura se va achita de către Achizitor în termen de 10 

zile de la emitere. Dacă Achizitorul nu achită factura în termen de 10 zile de la emitere, Prestatorul 

are dreptul de a introduce în bancă Biletul la Ordin/ Fila CEC primit/ă. 

5.6. În cazul în care, în perioada cuprinsa între depunerea proiectului si depunerea documentelor de 

contractare, Achizitorul nu mentine conditiile de eligibilitate asumate in cadrul proiectului in 

conformitate cu Ghidul solicitantului, sau nu raspunde la solicitarile de clarificari primite de la 

AM/OI, iar din aceste motive nu se semneaza contractul de finantare, Achizitorul se obligă la plata 

sumei de de ________lei (valoarea serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și 

a planului de afaceri, inclusiv TVA). 

Factura se va emite in termen de maxim 10 zile de la respingerea proiectului. Factura se va achita 

de către Achizitor în termen de 10 zile de la emitere. Dacă Achizitorul nu achită factura în termen 

de 10 zile de la emitere, Prestatorul are dreptul de a introduce în bancă Biletul la Ordin/ Fila CEC 

primit/ă.  

5.7. În cazul în care, în perioada de evaluare a proiectului, Achizitorul se razgandeste, iar din acest 

motiv nu se finalizeaza etapa de evaluare/ nu se semnează contractul de finanțare, va plăti suma de 

98.000, lei, la care se adauga TVA conform prevederilor legale. La semnarea contractului de 

servicii, Achizitorul va preda Prestatorului 1 filă CEC/ Bilet la Ordin avalizat în valoare de 

116.620,00 lei, care va fi restituita Achizitorului la momentul primirii Scrisorii de aprobare a 

proiectului. Factura se va emite in termen de maxim 10 zile de la data luarii la cunostinta a acestei 

situatii de razgandire a Achizitorului. În cazul în care nu se achită factura în termenul stabilit, 

Prestatorul are dreptul de a introduce în bancă fila CEC/ Biletul la Ordin. 

5.8. In cazul în care proiectul depus de Achizitor nu este aprobat, cu exceptia situatiilor descrise la 

art 5.5, 5.6, 5.7, suma datorata de achizitor prestatorului este de 1 leu fără TVA. 

 

6. Durata contractului 

6.1 Prezentul contract se deruleaza incepand de la data semnarii acestuia si pana la data achitarii 

contravalorii serviciilor prestate. 

 

7. Executarea contractului  
7.1 Executarea contractului incepe la data semnării de către ambele părţi. 

7.2 Prestatorul se obliga sa elaboreze si sa predea Cererea de finanțare și Planul de afaceri înainte 

de expirarea termenului până la care pot fi depuse Cererile de finanțare, conform Ghidului 

Solicitantului. 

7.3 Prezentul contract înceteaza sa produca efecte de la data achitarii contravalorii serviciilor 

prestate. 
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8. Documentele contractului 

8.1 Documentele contractului sunt: 

a) Specificațiile tehnice la procedura de atribuire a contractului de servicii de consultanță la 

elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri; 

b) Oferta de servicii; 

c) Acte adiționale la contract și alte documente, dacă este cazul. 

 

9.  Obligatiile principale ale prestatorului 

9.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in 

perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate. 

9.2  Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la cele mai înalte standarde. 

9.3 Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

 

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, 

materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, 

si 

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei 

in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea solicitarii intocmită de catre 

achizitor. 

 

10.  Obligatiile principale ale achizitorului 

10.1 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile 

prestate.  

10.2 Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate, in termenul convenit.  

 

11.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, 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 de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere din preţul contractului. 

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota 

procentuala de 0,03% din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea 

efectiva a obligatiilor. 

11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod 

culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 

contractului și de a pretinde plata de daune-interese. 

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 

adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 

această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 

prestator. 

 

Clauze specifice 

 

12. Alte resposabilitati ale prestatorului 

12.1 (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 

promtitudinea cuvenite angajamentului asumat. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane și 

materialele cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

12.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu perioada 

de prestare convenita. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor 

de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.  
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12.3 Prestatorul are obligația de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare 

la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe 

în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare și/sau fondurilor publice 

naționale aferente acestora, după caz. 

 

13. Alte responsabilitati ale achizitorului 

13.1 Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care 

le considera necesare indeplinirii contractului. Achizitorul este obligat să comunice prestatorului 

toate informațiile și documentele necesare prestării activității. De asemenea, va comunica orice 

corespondență primită de la terțe persoane legate de realizarea obiectului contractului. În caz de 

neîndeplinire a acestei obligații, răspunderea prestatorului va fi exclusă. 

 

14. Receptie si verificari  

14.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor.  

14.2 Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în 

conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

14.3 – Prestatorul va preda cererea de finanțare și planul de afaceri în baza unui Proces verbal de 

predare-primire.  

 

15. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 

15.1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data semnarii contractului de către 

ambele părţi.  

15.2 (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta 

a fi terminata intr-o perioada stabilita, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care 

se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 

(2) In cazul in care apar:  

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza  prestatorului, sau 

ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea 

contractului de catre prestator, 

prestatorul este indreptatit sa prelungeasca perioada de prestare.  

15.3 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta perioada de prestare, acesta 

are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea perioadelor de prestare 

se face cu acordul partilor, prin act aditional. 

 

16. Ajustarea pretului contractului 

16.1 Pretul contractului nu se ajustează. 

 

17. Amendamente  

17.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adițional. Modificări la contract se pot face doar in perioada de 

executare a contractului. Scopul actului adițional trebuie sa fie strâns legat de obiectul contractului 

inițial. 

 

18. Subcontractanti 

18.1 Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia 

contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu 

achizitorul. 

18.2 (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate 

cu subcontractantii desemnati. 

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu 

acestia se constituie in anexe la contract. 

18.3 (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste 

contractul. 
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(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste 

partea sa din contract. 

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi 

indeplinesc partea lor din contract. 

18.4 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa 

din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata 

achizitorului. 

 

19. Cesiunea  

19.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, 

fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 

19.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind orice obligatii asumate 

prin contract.  

 

20. Forta majora 

20.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

20.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

20.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

20.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 

si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea 

limitarii consecintelor. 

20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

20.6 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, 

fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 

21. Solutionarea litigiilor 

21.1 Achizitorul si  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 

indeplinirea contractului. 

21.2 Daca achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, 

fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, de catre instantele judecatoresti din Romania.  

Recurgerea la instanțele judecătorești nu poate fi împiedicată de faptul nedepunerii diligențelor de 

soluționare amiabilă, acestea fiind facultative, cu excepția demersurilor pe care legea le impune ca 

fiind obligatorii. 
 

22. Limba care guverneaza contractul 

22.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 

23. Comunicari 

23.1 (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.  

23.2 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 

confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
 

24. Conflictul de interese   

24.1 În cazul în care pe parcursul implementării contractului se constată faptul că achizitorul și/sau 

prestatorul nu si-au îndeplinit obligațiile prevăzute la art.14 si 15 din OUG nr.66/2011, cu 

modificările și completările ulterioare contractul se reziliază de drept. 
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25. Legea aplicabila contractului 

25.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 

26. Incetarea contractului: 

26.1 Prezentul contract încetează în urmatoarele situatii: 

a) prin acordul părţilor, 

b) la expirarea duratei contractului, 

c) în cazul în care una din părţi este în faliment sau insolvabilă. 

 

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  

    
 

 

 

 

 

 

  

Achizitor,  
 

ELMET GROUP METAL & ELECTRIC SRL 

ȘINCA DANIELA 

Administrator 

Prestator, 

….. 
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FORMULARUL  NR. 7 

 

 

OPERATOR ECONOMIC                       Înregistrat la sediul solicitantului  

__________________                                                                nr._______data_____ora_____ 

(denumirea/numele) 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către ELMET GROUP METAL & ELECTRIC SRL, București Sectorul 1, Strada JIULUI, Nr. 2A, 

camera 2, Etaj 3, cod poștal 013219 

 

Prin prezenta, ...................... (denumirea/numele operatorului economic), cu sediul 

............................., telefon ............................, adresă de e-mail ..................., reprezentată de către  

......................., în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractului de servicii de 

consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri, în cadrul proiectului cu titlul 

„Creare unitate nouă de producție în cadrul întreprinderii ELMET GROUP METAL & ELECTRIC 

SRL”, organizată de societatea ELMET GROUP METAL & ELECTRIC SRL în calitate de 

solicitant privat, vă transmitem alăturat plicul/coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând 

oferta, în original. 

 

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și vă satisface cerințele. 

             

 

Data: ........................    

 

                           

Ofertant / Lider asociere, 

…............. ………………… 

(nume și funcție persoană autorizată) 

………………..………...................... 

 (semnătură persoană autorizată) 

 
 

 


	DECLARAŢIE PRIVIND SUBCONTRACTANŢII

