










Contract de prestări servicii de tiparire 

    1. In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, 
a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si 
completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestare de servicii, 
    între 

MUNICIPIUL ONEŞTI, persoană juridică de drept public, conform art. 21 din Legea nr. 215/2001, 
Republicată, denumită autoritate contractantă, având sediul în B-dul Oituz, nr. 17, telefon/fax 
0234.324243/0234.313911, cod fiscal 4353250, cont TREZORERIA ONEŞTI nr. 
RO23TREZ06224700271XXXXX, reprezentat legal prin VICEPRIMAR – EC. ALEXANDRU CRISTEA, în 
calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 
    şi 
   .................. (denumirea operatorului economic), adresa ................, telefon/fax ..........., numar de înmatriculare 
..........., cod fiscal ..........., cont (trezorerie, banca) ..........., reprezentată prin ................ (denumirea conducatorului), 
funcţia ......... in calitate de PRESTATOR , pe de altă parte. 
 
 2. Definitii 
 2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
    a. contract - prezentul contract si toate anexele sale; 
    b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
    c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea 
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
    d. servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului; 
    e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la 
prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza in legatura cu serviciile prestate conform 
contractului; 
    f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, 
care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, 
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice 
alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci 
enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
    g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
 
 3. Interpretare 
 3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
 3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod 
diferit. 

Clauze obligatorii 
 4. Obiectul principal al contractului 
 4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze .................................... in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu 
obligatiile asumate prin prezentul contract. 
 4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru       serviciile prestate. 
 
5. Pretul contractului 
5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de 
…………............. lei,  la care se adauga ................... TVA. 
5.2.- Plata serviciilor se va face pe baza facturii emise de prestator. 
 
6. Durata contractului 
6.1. - Durata prezentului contract este de  12 luni,  cu incepere  de la data prevazuta la art. 7.1. 
 
7. Executarea contractului 
7.1. - Executarea contractului incepe la o zi  dupa constituirea garantiei de buna executie. 
 
8. Documentele contractului 
8.1. - Documentele contractului sunt: 
 - Oferta prestatorului S.C.……………….. care conţine documentele de eligibilitate, propunerea financiara 
si tehnica, răspunsuri clarificări (daca este cazul) 
 - Documentaţia de atribuire 
 - Garantia de buna executie (daca e cazul) 



 - Acord de asociere (daca e cazul) 
              - Contracte de subcontractare( daca e cazul) 
              - Angajamente de sustinere (daca e cazul) 
 
9. Obligatiile principale ale prestatorului 
9.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si / sau performantele prezentate in propunerea 
tehnica şi în caietul de sarcini, anexa la contract. 
9.2. - Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea 
cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
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 produsele achizitionate; si 
       ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de 
incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 
 
10. Obligatiile principale ale achizitorului 
10.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul convenit. 
10.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in 30 de zile de la emiterea facturii de catre acesta.  
 
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
11.1. -  În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o 
cotă procentuală în cuantum de 2% calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna incepand cu ziua imediat 
urmatoare termenului de scadenta, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
 11.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa, adresata 
prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu 
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul 
de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a 
contractului. 

Clauze specifice 
 

 12. Garantia de buna executie a contractului 
 12.1. - Prestatorul are obligatia de constitui garantia de buna executie in termen de cel mult 7 (sapte) zile de la data 
semnarii contractului de catre ambele parti astfel: 
 - fie prin deschiderea un cont la dispoziţia autorităţii  contractante, conform art. 90 din HG 925/2006 cu 
completările şi modificările ulterioare. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu 
trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea 
contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului 
până la concurenţa sumei de 10% sau  5%  pentru IMM (dupa caz) din valoarea totala a contractului fără TVA. 
- fie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, 
care devine anexă la contract. 
12.2. - Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de  maxim 7 (sapte) zile de la data semnarii contractului 
de catre ambele parti contractante dă dreptul autoritatii contractante să rezilieze prezentul contract, de plin drept, 
fara nicio altă formalitate prealabilă de punere în intarziere. 
12.3. - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce prestatorul a facut dovada 
constituirii garantiei de buna executie. 
 12.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, 
daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul 
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica 
acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate. 
 12.5. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la indeplinirea de catre 
contractant a obligatiilor asumate prin contract, conform art. 92, alin. (2) din HG 925/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
13. Alte responsabilitati ale prestatorului 
13.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. 
                (2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, 
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, 
in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din 
contract. 



13.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor, conform ofertei din anexă. Totodata, este 
raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului 
folosit pe toata durata contractului. 
 
14. Alte responsabilitati ale achizitorului 
14.1. - 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 indeplinirii contractului. 
 
 15. Receptie si verificari 
 15.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini. 
 15.2. - Verificarile vor fi efectuate de către un reprezentant imputernicit al achizitorului  in conformitate cu 
prevederile din prezentul contract.  
 
 16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
 16.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor odata cu primirea comenzii ferme din partea 
achizitorului cu mentiunea „bun de tipar”.  
               (2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate 
achizitorului, partile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului;  
 16.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului  trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se 
calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 
              (2) In cazul in care: 
       i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau 
       ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de catre 
prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a 
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional. 
 16.3. - 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. 
 
 17. Ajustarea pretului contractului 
 17.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea 
financiara, anexa la contract. 
 17.2. - Pretul contractului nu se ajusteaza. 
 
18. Încetarea contractului. Pact comisoriu. 
18.1. Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen, prin executarea, de către ambele părţi, a tuturor 
obligaţiilor ce le revin conform contractului, prin acordul partilor sau ca urmare a dispariţiei, fără vina nici uneia 
dintre părţi, a unui element esenţial al contractului, astfel cum acesta este definit în legislaţia aplicabilă.  
18.2. În plus faţă de motivele de încetare a contractului menţionate în prezentul contract, achizitorul are dreptul de a 
considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără necesitatea unei alte 
formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în cazul în care acesta:  
a) intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale 
comerciale sunt suspendate or fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele 
anterioare, reglementată prin lege; 
 b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la litera a);  
c) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii 
şi/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de la conduita profesională, dovedite de achizitor 
prin orice mijloace permise de lege; ;  
d) este afectat de transformări de ordin organizaţional, prin care sunt modificate statutul juridic, obiectul de 
activitate sau controlul asupra sa, cu excepţia cazurilor în care astfel de modificări sunt acceptate printr-un act 
adiţional la prezentul contract;  
e) este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care împiedică executarea corespunzătoare a prezentului 
contract;  
f) nu furnizează garanţiile şi/sau asigurările solicitate sau garantul/asigurătorul nu îşi poate respecta angajamentele 
asumate.  
18.3. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data încetării contractului.  
18.4. Achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată şi de a 
pretinde daune – interese în oricare dintre următoarele situaţii:  
a) prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract;  



b) prestatorul refuză sau neglijează să ducă la îndeplinire instrucţiunile emise de către achizitor sau solicitarea 
transmisă de acesta de a remedia orice executare necorespunzătoare a obligaţiilor sale contractuale, prin care se 
afectează prestarea corespunzătoare şi în termenele prevăzute a serviciilor.  
18.5. În oricare din situaţiile de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza serviciile fie direct, fie prin încheierea 
unor alte contracte/acorduri cu terţe părţi, costurile respective fiind imputabile prestatorului.  
18.6. Imediat după primirea notificării de reziliere a contractului, prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a 
opri executarea obligaţiilor sale de o manieră promptă şi organizată, în aşa fel încât costurile să fie minime.  
18.7. Achizitorul nu va fi obligat să efectueze nici o altă plată către prestator până la finalizarea serviciilor, după 
care are dreptul de a recupera de la prestator toate costurile suplimentare aferente prestării serviciilor respective, sau, 
după caz, va plăti prestatorului orice sume restante.  
18.8.  În cazurile în care achizitorul consideră contractul reziliat pentru neexecutare sau  executare 
necorespunzătoare din partea prestatorului, va fi îndreptăţit să perceapă de la prestator daune-interese, în cuantum de 
0,1% din preţul contractului fără TVA, pentru fiecare zi rămasă de la data rezilierii contractului (exclusiv) până la 
data expirării perioadei de execuţie a contractului (inclusiv), dar nu mai mult decât preţul contractului. Prestatorul nu 
are dreptul de a pretinde, în aceste situaţii, nicio altă sumă în afara celor datorate de achizitor pentru serviciile deja 
prestate.  
18.9. Achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată daca: 
a) –prestatorul a abandonat contractul;  
b) – prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, desi a fost notificat 
de achizitor;  
18.10. Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca:  
a) – achizitorul nu-si indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune pe prestator in situatia de a 
nu putea presta serviciile; 
 b) – achizitorul notifica prestatorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice ii este 
imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.  
18.11. Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la punctul (9) si punctul (10) se va notifica in scris partii 
contractante.  
18.12 Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, aceleasi obligatii prevazute in contract, 
inclusiv plata serviciilor receptionate pana in acel moment.  
18.13. In cazul rezilierii contractului din vina prestatorului, achizitorul va stabili daunele pe care trebuie sa le 
suporte prestatorul si care se vor scadea din obligatiile de plata pe care achizitorul le are fata de acesta la data 
intreruperii prestarii serviciilor.  
18.14 – (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in cel mult 10 zile de la aparitia unor 
circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc:  
a) – la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara 
interesului public;  
b) – la imposibilitatea derularii prezentului contract, motivat de apariţia unor conjuncturi economice care determină 
imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale; 
 c) – în situaţia sistării alocării resurselor financiare.   
18.15. In caz de neexecutare, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere, 
fara nicio alta formalitate prealabila şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată.  
18.16. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti, in 
cazul in care una din parti:  
-(1) nu-si exercita una din obligatiile esentiale enumerate in prezentul contract;  
-(2) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de faliment inainte de inceperea 
executarii prezentului contract;  
 
 19. Amendamente 
 19.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime 
ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
 
 20. Subcontractanti 
 20.1. - 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. 
 20.2. - (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, precum si contractele incheiate cu 
acestia se constituie in anexe la contract. 
 20.3. -   (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul. 
                (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. 
20.4. - Prestatorul poate schimba oricare sub contractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. 
Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului. 
 
21. Terți susținători 
21.1.(1) Prestatorul și terțul susținător răspund în mod solidar faţă de achizitor de modul în care îndeplinesc 
contractul. 
        (2) Achizitorul are dreptul de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către terțul susținător a anumitor 
obligații care decurg din susținerea acordată de către acesta prestatorului, în limita susținerii asumate. 
        (3) Terțul susținător răspunde în fața achizitorului pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de prestator, 
în baza contractului de achiziție și pentru care prestatorul a primit susținerea conform angajamentului ferm de 
susținere. 
       (4) Terțul susţinător răspunde pentru prejudiciile cauzate achizitorului ca urmare a nerespectării obligaţiilor 
prevăzute în angajamentul ferm, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. 
         (5) Achizitorul are dreptul de a pretinde daune-interese terților-susținători, dacă aceştia nu îndeplinesc obligații 
care decurg din susținerea acordată prestatorului. 
        (6) Prin semnarea prezentului contract, terțul susținător renunță, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului 
de diviziune sau discuțiune, atât față de achizitor, cât și față de prestator, care ar putea conduce la neexecutarea, 
parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de terțul 
susținător prin angajamentul ferm de susținere. 
21.2. Prestatorul nu poate schimba în timpul executării contractului terțul susținător 
 
 22. Cesiunea 
 22.1. - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa 
obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 
 22.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate 
prin contract. 
 
 23. Forta majora 
 23.1.  - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
 23.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toata perioada in care aceasta actioneaza. 
 23.3. - 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. 
 23.4. - 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. 
 23.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va 
avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa 
poata pretinda celeilalte daune-interese. 
 
 24. Solutionarea litigiilor 
 24.1. - 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. 
 24.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod 
amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze  de catre instantele judecatoresti 
din Romania. 
 
25. Clauza anticoruptie 
25.1. 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. 
25.2. 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. 
 
 26. Limba care guverneaza contractul 
 26.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 
 27. Comunicari 



 27.1. - (1) Orice comunicare dintre 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. 
  27.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii 
in scris a primirii comunicarii. 
 
  28. Legea aplicabila contractului 
  28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 
    Partile au inteles sa incheie astazi, ......................, prezentul contract in 3 (trei) exemplare. 
 

 
 

 

 

 

ACHIZITOR PRESTATOR 
SEMNATURI 

 Functia Nume, prenume Data Semnatura  
 
 

Director 
 
………………………… 

Responsabil contract, Referent  Bibire Constantin Cristinel   
Verificat Consilier C.A.P. Ec.Pintilie Nicolae   

Director Executiv  D.A.P. Cons. Jur. Robert Ionut Chiriac   
Vizat juridic, Sef Serviciu Juridic Cons. Jur. Laura Teodora Romedea   
Vizat economic, Sef Serviciu Buget-

Contabilitate 
Ec. Ghiba Doina   

Director Executiv D.E.F. Ec. Neculai Gabureanu   Data: 
Avizat pentru 
legalitate 

SECRETARUL 
MUNICIPIULUI ONESTI 

Cons. Jur. Daniel Spanu    
Semnatura si stampila 

APROBAT, CONSILIER LOCAL 
DELEGAT 

Nicolae Gnatiuc   

VICEPRIMAR Alexandru CRISTEA 
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FORMULARUL 1 

      OPERATOR ECONOMIC 
..............................................................  
              (denumirea/numele) 
 
 

D E C L A R A Ţ I E 
privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG 34/2006 

 
În vederea atribuirii contractului: 
                “ SERVICII DE TIPARIRE A PUBLICATIEI-CURIERUL PRIMARIEI ONESTI” 
                  Cod CPV: 79824000-6 Servicii de tiparire si de distributie 
Subsemnatul....................................................................................., reprezentant împuternicit al 
...............................................................................................................................................,  
                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, 
că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări şi completări ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă 
a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă 
şi/ sau spălare de bani.  
  
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu 
depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind 
nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte. 
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă 
are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………………………….. . 
                                                                  (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 

Subsemnatul____________, în calitate de _________, legal autorizat să semnez 
                            (semnatura autorizată)           (calitatea de reprezentare) 

oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 
                                                             (denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULARUL 2 
      OPERATOR ECONOMIC 
........................................................  
          (denumirea/numele) 

 
 
 

D E C L A R A Ţ I E 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din O.U.G. 34/2006 

 
 

Subsemnatul(-a) ............................................................................................................   
                                                      ( se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică ) , 
în calitate de ofertant/candidat/concurent la achizitia directa,  pentru:  
                “ SERVICII DE TIPARIRE A PUBLICATIEI-CURIERUL PRIMARIEI ONESTI” 
                  Cod CPV: 79824000-6 Servicii de tiparire si de distributie 
la data de ………………., organizată de Municipiul Oneşti, declar pe proprie răspundere că: 
   a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic;  
   b) mi-am îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele 
componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara 
în care este stabilit;  
   c) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligatiile contractuale şi că nu au fost  motive imputabile nouă care au produs 
sau sunt de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;  
   d) nu am  fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta 
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala;  
   e) nu prezint  informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în scopul 
demonstrarii îndeplinirii criteriilor de calificare si selectie.  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care 
dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
            
 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de _________, legal autorizat să semnez 
                       (semnatura autorizată)     (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________________. 
                                                          ( denumirea/numele operatorului economic )                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

FORMULARUL 3 
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     OPERATOR  ECONOMIC 
...................................................  
           (denumirea/numele) 
 
 

D E C L A R A Ţ I E 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute  

la art. 69¹ din O.U.G. 34/2006  
 
 

Subscrisa.................................................................................................................,   
                             ( se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică ) 

în calitate de ofertant/ candidat/ ofertant asociat/ subcontractant la procedura de achizitie privind: 
“ SERVICII DE TIPARIRE A PUBLICATIEI-CURIERUL PRIMARIEI ONESTI” 
                  Cod CPV: 79824000-6 Servicii de tiparire si de distributie 
la data de …….........., organizată de Municipiul Oneşti, cunoscând consecinţele penale pentru fals în declaraţii conform 
art.326 Cod Penal, declar pe proprie răspundere faptul că: 
 

a) nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie /organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari 
ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce detin functii de 
decizie in cadrul autoritatii contractante; 
 

b)  nu derulez  relatii  comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a), cu persoane ce detin functii de 
decizie in cadrul autoritatii contractante. 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care 
dispunem. 

 
Înteleg faptul că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea intru sub incidenţa prevederilor 

art.326 Cod Penal privind falsul în declaraţii. 
 
            
            Data completării:_____/_____/_____ 
 
Subsemnatul_______________, în calitate de ____________, legal autorizat să semnez 
                           (semnatura autorizată)            (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexă a declaraţiei privind evitarea conflictului de interese 
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TABEL 
CU PERSOANELE CU FUNCŢIE DE DECIZIE IN CADRUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE, ÎN CEEA CE 

PRIVEŞTE ORGANIZAREA, DERULAREA ŞI FINALIZAREA ACHIZITIEI: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARUL 4 

Nr. 
crt. 

Numele si Prenumele Functia 

1. Cristea Alexandru Viceprimar cu atributii de Primar 
2. Nicolae Gnatiuc Consilier Local cu atributii de Viceprimar 
3. Ionuţ Tenie  Administrator Public 
4. Daniel Spânu Secretar 
5. Buzdugan Liviu Arhitect sef 
6. Neculai Găbureanu Director executiv D.E.F. 
7. Robert Ionuţ Chiriac Director executiv D.A.P. si Membru in Comisia de Evaluare  
8. Livia Bordei Sef Serviciu Integrare Europeana, Investitii si 

Dezvoltare Locala 
9. Laura Teodora Romedea Şef Serviciu Juridic 

10. Doina Ghiba Şef Serviciu Buget Contabilitate 
11. Agapi Mircea Consilier Local 
12. Alexe Corina Consilier Local 
13. Antohe Marica Loredana Consilier Local 
14. Apavaloaie Pascu Elena Consilier Local 
15. Brînzaniuc Adrian Consilier Local 
16. Buzdugan Vasile Consilier Local 
17. Ene Gheorghe Consilier Local 
18. Florian Constantin Consilier Local 
19. Jitcovici Vicentiu Aurelian Consilier Local 
20. Lazar Aurel Consilier Local 
21. Lemnaru Emil Consilier Local 
22. Martin Stefan Consilier Local 
23. Oprea Danut Consilier Local 
24. Sergentu Adrian Consilier Local 
25. Stan Lucian Consilier Local 
26. Tofan Ioan Consilier Local 
27. Zarzu Octavian Ciprian Consilier Local 
28. Pintilie Nicolae Consilier 
29. Popa Iuliana Consilier Juridic 
30. Bibire Constantin Cristian Referent 
31. Chiriac Cristina Consilier 
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     OPERATOR ECONOMIC 
....................................................  
           (denumirea/numele) 
   
 

INFORMAŢII GENERALE 
 
Achiziţia: 
                 “ SERVICII DE TIPARIRE A PUBLICATIEI-CURIERUL PRIMARIEI ONESTI” 
                  Cod CPV: 79824000-6 Servicii de tiparire si de distributie 
 
1. Denumirea/Numele _____________________________________________ 
2. Cod Fiscal   ______________________________________________ 
3. Adresa Sediului Central _______________________________________ 
4. Telefon  _________________________ 
      Fax/Telex  _________________________ 
      E-Mail   _________________________ 
5. Cod Unic de Înregistrare  ___________________________________ 
                                ( numărul şi data ) 
6. Obiectul de activitate pe domenii _______________________________ 
                          ( în conformitate cu statutul propriu ) 
7. Birourile Filialelor/Sucursalelor Locale  ___________________ 
8. Principala piaţă a afacerilor  ______________________________ 
9 CIFRA DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE AFERENT OBIECTULUI 
CONTRACTULUI: 
 

* Cursul de referinţă  RON/EURO mediu al BNR. 
 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul_________________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez 
                 (semnatura autorizată)  (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 
                                                       (denumirea/numele operatorului economic) 
 
 
 

 
 
 
 

 

 FORMULARUL 5 
      

Anul 
Cifra de afaceri anuală 

la 31 decembrie 
(lei RON) 

Cifra de afaceri anuală 
la 31 decembrie 

(echivalent euro*) 
   

   

   

Media anuală   
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Operator economic 
_____________________ 
(denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI  

DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI 
 

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

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 

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

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. 
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 
 

Operator economic, 
.................................. 
semnătură autorizată) 
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          ANEXA LA FORMULARUL 5
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Operator economic,     

...................... 
(semnatură autorizată) 

 

 
Nr. 
crt. 

 
 
 

 
Obiect 

contract 
 

 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/ 
clientului 
Adresa 

 
Calitatea 
prestato
rului*)  

 
Preţul total 

al 
contractului  

 
Procent îndeplinit 
de prestator (%) 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului **) 

 1 2 3 4 5 6 8 
 
1 
 

       

 
2 
 

       

 
..... 
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Anexa 1 din 
Legea nr. 346/2004 

DECLARAŢIE 
privind încadrarea întreprinderii în categoria 

întreprinderilor mici şi mijlocii 
 
I. Date de identificare a întreprinderii  
     

   Denumirea întreprinderii 
   ...................................................................................................................................................... 
   Adresa sediului social 
   ..................................................................................................................................................... 
   Cod unic de înregistrare 
   .................................................................................................................................................... 
   Numele şi funcţia 
   .................................................................................................................................................... 

(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 
  

   
 II. Tipul întreprinderii   
  

   Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 
   [   ] Intreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar 
din situaţia economico-financiară a intreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, 
fără anexa nr. 2. 
   [   ] Intreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor 
calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor atasa la 
declaraţie. 
   [   ] Intreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fiselor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie. 

  
    
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)    
   

Exerciţiul financiar de referinţă2 
Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă 

(mii lei/mii Euro) 
Active totale 

(mii lei/mii Euro) 
   
   
   

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au  înregistrat modificări care 
determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-intreprindere, intreprindere mică, mijlocie 
sau mare).                         
 [    ] Nu 
 [   ] Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior. 
 
Semnatura ..................................................................................... 
                (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte intreprinderea) 
 
   Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. 
 
   Data întocmirii .................................... 
    
   Semnatura .......................................... 
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    ___________  
   1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 681 din 29/07/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
   2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în 
ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor 
nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi 
se declară pe propria răspundere.  
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FORMULARUL 6 

       OPERATOR ECONOMIC 
.........................................................  
 (denumirea/numele/adresă/datele de identificare ale societăţii/) 
 

F O R M U L A R    D E    O F E R T Ă 
 

Către :   Municipiul Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, Jud. Bacău 
 

Doamnelor/Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii..................., reprezentanti ai ofertantului  
___________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam serviciile mentionate in invitatia de 
participare:  
       “ SERVICII DE TIPARIRE A PUBLICATIEI-CURIERUL PRIMARIEI ONESTI” 
                  Cod CPV: 79824000-6 Servicii de tiparire si de distributie 
 
pentru suma de _________________________ (moneda ofertei). 
                                     (suma in litere si in cifre) 
platibila dupa receptia serviciilor prestate, 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 in timpul de 
_________________________.  
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de______________________zile, respectiv pana la data de 
________________________                                                
          (durata in litere si cifre)                      (ziua/luna/anul) 
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 publica 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"; 
    |x|   nu depunem oferta alternativa.         _ (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
6. În cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, constituim în termen legal garantia de buna executie in 
conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire, respectiv: 
    |_|    printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care 
devine anexă la contract. 
     |_|   reţineri succesive din facturile emise, în cuantum de 10 % pentru fiecare factură în parte.  
     |_|    prin depunere la casierie a sumei in numerar, cf.art.90, alin.2) din HG 925/2006. 

_ (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi. 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul_____________, în calitate de ______________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULARUL 7 

 
 
 
    OPERATOR ECONOMIC                                Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
 .................................................                 nr. ........... / ...................... 
        (denumirea/numele) 
 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
                  Către: UAT - Municipiul  ONESTI 
                  Adresa postala: B-dul Oituz, nr. 17, Municipiul Oneşti, Jud. Bacău 
                       
    Ca urmare a anunţului de participare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea  contractului: 
                “ SERVICII DE TIPARIRE A PUBLICATIEI-CURIERUL PRIMARIEI ONESTI” 
                  Cod CPV: 79824000-6 Servicii de tiparire si de distributie 
 
 
 
Noi, ........................................................................................................................................  

(denumirea/numele ofertantului/asocierii) 
vă transmitem alaturat urmatoarele: 
 
1. Documentul ............................................................................................................... 

(tipul, seria/numarul, emitentul) 
privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei; 
 
2. Oferta si documentele care o  însoţesc  originale sau copii legalizate. 
 
    Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 
 
 
 
 
 
 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de _________, legal autorizat să semnez 
                       (semnatura autorizată)        (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________.                                                                                                  
(denumirea/numele operatorului economic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         FORMULARUL 8 
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       OPERATOR ECONOMIC 
..................................................... 
 (denumirea/numele/adresă,datele de identificare ale societăţii) 

 

ÎMPUTERNICIRE 
 
Subscrisa……………………………………………………………….…...………………….…, cu sediul în 
…………………………………………………………………………………..., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 
………………………, CUI ………………, atribut fiscal …….…, reprezentată legal prin 
……………………………………………, în calitate de ……………………………………………, împuternicim prin prezenta cu 
specimen de semnatura pe ………………………………………….………, domiciliat în ……………………………… 
…………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP ……………….……, eliberat de 
…………………………, la data de …………, având funcţia de …………………………………, să ne reprezinte la procedura 
privind:  
                “ SERVICII DE TIPARIRE A PUBLICATIEI-CURIERUL PRIMARIEI ONESTI” 
                  Cod CPV: 79824000-6 Servicii de tiparire si de distributie 
  

organizată de Municipiul Oneşti,  

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma 
desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi 
faptele ce decurg din participarea la procedură. 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de 
identitate, paşaport).  

  

Data  ……….………                                         Denumirea mandantului 

                                                               ………………………………………………….. 

reprezentată legal prin __________________________ 

(Nume,prenume)                          
_____________________________ 

                                                                                            (Funcţie) 

                                                                        ______________________________ 

                                                                        (Semnătura autorizată şi ştampila)  
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