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Formular 1 

____________________ 

   (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 

 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 

economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 

asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria răspundere, 

sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă 

aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 

comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din 

Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 

combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 

36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat;  

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
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g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 

sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în 

cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 

98/2016.  

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. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

 

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 
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Formular 2 

  _____________________ 

     (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN LEGEA 98/2016 

 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 

economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 

asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________)  la procedura simplificata 

proprie pentru achiziţia de servicii de efectuare a analizelor microbiologice aferente surselor 

Sucursalei Nord a SNAM S.A și a Sucursalei Centru a SNAM SA  – Lot 2, cod CPV 85111820-4, la 

data de ____________________ organizată de Societatea Nationala a Apelor Minerale S.A., declar pe 

proprie răspundere că: 

 

1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul 

general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. (2) 

din Legea 98/2016.  

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 

98/2016, respectiv:  

a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest 

lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se 

constată încălcarea acestor obligaţii; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activităţii;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 

contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei 

instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;  

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau 

în legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

f)  nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a 

concurenţei; 

g)  nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract 

de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate 

anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-

interese sau alte sancţiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii 

contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de 

calificare şi selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm documentele 

justificative solicitate;  
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i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţinem 

informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, 

nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra 

deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator 

economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către 

respectivul operator economic.  

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. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Operator economic, 

_________________ 

 (semnătura autorizată )  
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  OPERATOR ECONOMIC         Formular 3 

  ____________________ 

   (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT 

ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016 

 

1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în 

calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător 

al candidatului/ofertantului__________________)  la procedura simplificata proprie avand ca obiect 

servicii de efectuare a analizelor microbiologice aferente surselor Sucursalei Nord a SNAM 

S.A și a Sucursalei Centru a SNAM SA  – Lot 2, cod CPV 85111820-4,, declar pe proprie 

răspundere următoarele: cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea 

contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că 

societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din procedură. 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, 

derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: 

Persoanele cu funcție de decizie privind prezenta procedură în cadrul SNAM-S.A. sunt: 
Iuliu- Alin UDRIȘTE  – Director General 
Laurențiu ZAINEA  – Sef Departament Economic 
Diana Mihaela GĂȘPAREL – Sef Department Operațiuni  
Luciana BULGARU – Sef Serviciu Cercetare Dezvoltare  
Alina Florentina BOGUS – Șef Serviciu Achiziții 
Membrii comisiei de evaluare, desemnați pentru prezenta procedură sunt:  

1.      Luciana BULGARU  – Președinte comisie   
2.    Tudorița GHEORGHISTEAN  - membru comisie de evaluare 
3.    Răzvan MOISE – membru comisie de evaluare 
4.      Alina Florentina BOGUS – secretar comisie de evaluare fără drept de vot 
 

 Membrii de rezervă ai comisiei de evaluare, desemnați pentru prezenta procedură 
sunt:  

1.  Emilia BOGATU   – Președinte comisie   
 2. Mihaela PREDA  - membru comisie de evaluare 
 3. Andrada DĂSCĂLIȚA – membru comisie de evaluare  
  4. Florinel GHEORGHE  – secretar comisie de evaluare fără drept de vot 
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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 dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

2. Subsemnatul ___________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 

interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 

atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe 

parcursul derulării contractului de achiziţie publică, având în vedere și prevederile art. 61 din 

Legea nr. 98/2016. 

 

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. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

   

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura 

autorizată) 
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Formularul  nr. 4 

Operator economic  

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

  (denumirea şi datele ofertantului) 

 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR REFERITOARE LA CONDITIILE DE 

MUNCA SI PROTECTIA MUNCII 

Subsemnat(ul)/a ……………………………….(nume si prenume in clar a persoanei autorizate)  

reprezentant legal al …………………………….(denumirea ofertantului), participant la procedura de 

atribuire a contractului  pentru achizitia de servicii de efectuare a analizelor microbiologice 

aferente surselor Sucursalei Nord a SNAM S.A și a Sucursalei Centru a SNAM SA  – Lot 2, cod 

CPV 85111820-4 

 

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals în declaraţii, următoarele: 

- la intocmirea ofertei am ţinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectia 

muncii;  

- pe parcursul indeplinirii contractului se vor  respecta regulile obligatorii referitoare la conditiile de 

munca si de protectia muncii, in vigoare la nivel national, pentru tot personalul angajat în execuţia 

contractului.  

Data completării …………  

 

Ofertant 

…………………………… 

(Semnătura autorizată) 

LS 

NOTA: Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi se referă la 

condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot obţine la Inspecţia Muncii 

sau pe site-ul: http://www.inspectum.ro/ Legislatie/legislatie.html. 

 

 

http://www.inspectum.ro/%20Legislatie/legislatie.html
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Formular  nr. 5 

A se transmite pe hârtie cu antetul  

ofertantului/operatorului economic 

 

OFERTANT/OPERATOR ECONOMIC 

____________________ 

(denumirea/numele)  

 

FORMULAR DE OFERTÃ 

 

Cãtre .................................................................................................... 

         (denumirea autoritãții contractante și adresa completã) 

Domnilor, 

1. Examinand invitația de participare transmisă de dvs. cu nr. ……………………. / anuntul de publicitate 

nr……………………………., subsemnații, reprezentanți ai ofertantului 

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate 

                   (denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile și cerintele cuprinse în documentația mai sus menționatã, sã prestãm 

____________________________________ pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu 

                    (denumirea serviciului)                                    (se eliminã opțiunile neaplicabile) 

de __________________________________ lei, reprezentând___________________ lei, la  

                 (suma în litere și în cifre)                                                (suma în litere și în cifre) 

care se adaugã taxa pe valoarea adaugatã în valoare de   ____________________ lei. 
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                                                                                                   (suma în litere și în cifre) 

2. Ne angajãm ca, în cazul în care oferta noastrã este stabilitã câștigãtoare, sã prestãm serviciile în graficul 

de timp stabilit. 

3. Ne angajãm sã menținem aceasta ofertã valabilã pentru o duratã de ____________ zile, 

                                                                                                                   (durata în litere și cifre) 

respectiv pânã la data de ________________________, și ea va rãmâne obligatorie 

     (ziua/luna/anul) 

pentru noi și poate fi acceptatã oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pânã la încheierea și semnarea contractului de achiziție publicã aceastã oferta, împreunã cu 

comunicarea transmisã de dumneavoastrã, prin care oferta noastrã este stabilitã câștigãtoare, vor constitui 

un contract angajant între noi. 

5. Alãturi de oferta de bazã: 

|_|   depunem ofertã alternativã, ale cãrei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertã separat, marcat 

în mod clar "alternativã"; 

 

|_|   nu depunem ofertã alternativã. 

         (se bifeazã opțiunea corespunzãtoare) 

6. Înțelegem cã nu sunteți obligați sã acceptați oferta cu cel mai scãzut preț sau orice altã oferta pe care o 

puteți primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

_________________________________, în calitate de _________________, legal autorizat sã (numele 

în clar al persoanei autorizate)                                       (  funcția ) 

 

semnez oferta pentru și în numele ____________________________________. 

                                                               (denumirea/numele ofertantului) 
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Anexa la Formularul de Oferta 

 

 

Centralizator 

 

Servicii de efectuare a analizelor microbiologice aferente surselor Sucursalei Nord a SNAM 

S.A și a Sucursalei Centru a SNAM SA  – Lot 2, cod CPV 85111820-4 

Nr. 

crt. 
Denumire livrabil U.M. Cantitate 

Pret unitar 

 (lei,  fara 

TVA) 

Valoare lei, 

fara TVA 

1 Analize microbiologice partiale analiza 465   

2 Analize microbilogice totale   225   

Valoare totala, lei fara TVA   

Valoare TVA (lei)  

Valoarea totala (lei)  

 

 

 

Termenul de valabilitatea a ofertei: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor. 

 

 

Reprezentant legal, 

……………………………………………………………….. 

Semnatura 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular 6 

 

DECLARAŢIE 

privind însușirea caietului de sarcini/documentației de atribuire 

 

Subsemnatul .......................... reprezentant legal al ........................., participant la achizitia prin 

procedura simplificata proprie având ca obiect servicii de efectuare a analizelor 

microbiologice aferente surselor Sucursalei Nord a SNAM S.A și a Sucursalei Centru a SNAM 

SA  – Lot 2, cod CPV 85111820-4 achizitie inițiată prin anuntul de publicitate nr. ................... din 

................... declar că am luat la cunoștință de prevederile caietului de sarcini/documentației de 

atribuire și îmi însușesc în întregime obligațiile rezultate din acesta/aceasta.   

 

Subsemnatul(a), cunoscând prevederile legale referitoare la falsul în declarații, declar 

următoarele:  

 

a) serviciile ce vor fi prestate respectă în întregime prevederile caietului de sarcini/documentației 

de atribuire; 

b) serviciile ce vor fi prestate sunt cel puțin similare sau, după caz superioare celor solicitate de 

autoritatea contractantă prin caietul de sarcini/documentația de atribuire; 

c) în executarea contractului voi respecta întocmai prevederile/obligațiile/procedeele și 

specificațiile tehnice cuprinse în caietul de sarcini/documentația de atribuire; 

d) înțeleg și sunt de acord cu faptul că, dacă pe durata derulării contractului sau ulterior 

finalizării acestuia se constată că anumite elemente ale studiilor rezultate in urma prestarii 

serviciilor care fac obiectul achizitiei sunt inferioare cerințelor sau specificațiilor cuprinse în 

caietul de sarcini/documentației de atribuire, voi fi obligat să refac, pe cheltuiala proprie, orice 

activitate/parte a contractului astfel încât aceasta să respecte cel puțin cerințele/specificațiile 

minime solicitate de autoritatea contractantă prin caietul de sarcini/documentația de atribuire; 

e) înțeleg și sunt de acord cu faptul că, dacă nerespectarea de către mine sau prepușii mei (de 

exemplu: asociați, subcontractanți, terți susținători, angajații proprii sau ai uneia dintre entitățile 
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menționate anterior etc) a obligațiilor stabilite prin caietul de sarcini/documentația de atribuire 

este de natură să producă prejudicii achizitorului, voi fi obligat să le repar integral; 

f) înțeleg și sunt de acord cu faptul că, dacă organismele de control aplică achizitorului corecții 

financiare/amenzi sau alte penalizări de natură financiară, ca urmare a nerespectării de către mine 

sau prepușii mei a termenelor,  obligațiilor și specificațiilor tehnice stabilite prin caietul de 

sarcini/documentația de atribuire, voi fi obligat să le repar integral; 

g) înțeleg și sunt de acord cu termenul de realizare a contractului precum și cu faptul că 

nerespectarea acestuia, din culpa mea sau a prepușilor mei, dă dreptul autorității contractante la 

solicitarea de penalități/daune – interese în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și 

prevederile contractului.  

 

h) înțeleg că dispozițiile caietului de sarcini/documentație de atribuire se completează cu 

prevederile legale în vigoare pe care mă oblig să le respect chiar dacă nu au fost menționate în 

mod expres în aceste documente.     

 

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

juridice sau fizice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SNAM  S.A.  cu privire la 

orice aspect referitor la respectarea de către noi a obligațiilor menționate în prezenta declarație.  

 

Data completării:  

 

Reprezentant legal,  

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

 

Semnatura 
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MODELUL DE  CONTRACT DE PRESTARE SERVICII conţine clauze contractuale 

obligatorii. Ofertele care conţin propuneri de modificare a clauzelor contractuale care sunt în 

mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă vor fi considerate neconforme, 

în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. b) din H.G. nr. 395/2016 privind Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
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(model) 

Contract de prestări servicii 

 

Achizitor nr. ...… data ………………… 

 

Prestator nr. …… data………………….. 

 

1. Preambul 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare, 

a Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contracului de achiziție publica/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, 

 

Între: 

 

Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., cu sediul în localitatea Bucuresti, strada 

Scărlătescu nr. 15, sector 1, cod postal 011159, telefon:  021/3168069, fax: 021/3168071,                                        

CIF nr.RO 1590040, cont bancar: RO 27 RNCB 0082 0441 7500 0001 – BCR Unirea, 

reprezentată legal prin Iuliu Alin UDRIȘTE , director general în calitate de de ACHIZITOR, 

pe de o parte  

 

Și 

 

    ……………….. cu sediul în................, str ........... ...., telefon.................... , fax ................... , 

număr de înmatriculare .......... , cod fiscal .................  cont trezorerie, banca) 

reprezentat prin  ....................................................  (denumirea conducătorului) funcţia .......................  

în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte. 

 

2. Definiţii 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între 

părţi, una în calitate de „achizitor” şi cealalta în calitate de „prestator” şi toate Anexele 

sale; 

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 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) act aditional - document ce modifica prezentul contract de servicii;  

e) oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;  
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f) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de 

sarcini, stabilite de autoritatea contractanta;  

g) propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute 

prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si 

comerciale;  

h) caiet de sarcini - document, reprezentand anexa a prezentului contract de servicii, 

intocmit de catre achizitor, care include definirea conditiilor, specificatiilor tehnice si, 

totodata, indicatiile privind regulile de baza care trebuie respectate in elaborarea 

propunerii tehnice de catre prestator;  

i) documentatie de atribuire - documentatie ce cuprinde toate informatiile legate de 

obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv 

caietul de sarcini;  

j) durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre 

părți, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare 

și pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv 

perioada de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;  

k) durata de prestare a serviciilor - intervalul de timp in care prestatorul presteaza 

serviciile pe care le presupune indeplinirea contractului, astfel cum acestea sunt prevazute 

in caietul de sarcini și in contract, inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si 

imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand cu data incheierii 

contractului;  

l) rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, fara 

ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;  

m) standarde/conditii tehnice de calitate - standardele, reglementarile tehnice sau altele 

asemenea, prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica;  

n) forța majora și cazul fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, dacă legea nu prevede altfel 

sau părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este 

cauzat de forţă majoră sau de caz fortuit. Forţa majoră este orice eveniment extern, 

imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate 

fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă 

evenimentul nu s-ar fi produs. Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere 

contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat şi în caz de forţă majoră. 

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;  

o) raport de incercare-reprezinta rezultatul analizei microbiologice efectuate de catre 

prestator 
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3. Interpretare 

3.1 Toate documentele contractului, precum şi întreaga corespondenţă purtată în legătură cu 

contractul între Achizitor și Prestator vor fi scrise în limba română, iar contractul va fi redactat şi 

interpretat în limba română. 

3.2 Dacă un document al contractului sau corespondenţă în legătură cu acesta sunt redactate în 

altă limbă decât limba română, traducerea acestora în limba română va avea prioritate în orice 

problemă legată de interpretare. Partea care emite astfel de documente sau corespondenţă, va 

suporta riscul şi costurile traducerii acestora în limba română. 

3.3 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 

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

3.4 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică in mod diferit. 

3.5 Contractul constituie întreaga şi singura înţelegere între Părţi cu privire la obiectul acestuia şi 

exclude orice alte comunicări, negocieri sau înţelegeri scrise sau verbale între Părţi realizate 

înaintea încheierii contractului.  

3.6 Niciun amendament sau altă derogare de la contract nu va avea efect decât dacă este 

consemnată în scris, datată, se referă expres la contract şi este semnată de reprezentanţii legali ai 

Părţilor.  

3.7 Dacă oricare dintre clauzele contractului este nulă, anulată, interzisă de lege, inaplicabilă, 

aceste împrejurări nu vor afecta validitatea şi efectele oricărei alte clauze din contract.  

3.8  Inacţiunea, întârzierea, toleranţa manifestate de una dintre Părţi în punerea în aplicare a 

clauzelor contractului sau acordarea de amânări sau înlesniri către cealaltă parte, nu afectează sau 

restrâng drepturile acelei părţi rezultate din contract, renunţarea la un drept neputând fi 

prezumată în nicio situaţie. 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul contractului 

4.1 Prestatorul se obligă să presteze servicii de efectuare a analizelor microbiologice aferente 

surselor Sucursalei Nord a SNAM S.A și a Sucursalei Centru a SNAM SA  – Lot 2, cod CPV 

85111820-4 

 

5. Preţul contractului 

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 

prestatorului de către achizitor sunt cele incluse de prestator în propunerea financiară, 

respectiv conform centralizatorului de plăţi, este de ..........lei, fără TVA. 

5.2. Preţul contractului este ferm şi neajustabil, exprimat în lei, pe intreaga perioada de derulare a 

prezentului contract.  

5.3. Contravaloarea serviciilor prestate se va plăti pe baza facturii fiscale emise de prestator, cu 

O.P. in contul de trezorerie al operatorului economic, in termen de 15 zile de la data predarii 

probelor si primirii facturii fiscale, dar nu mai tarziu de data primirii rezultatelor analizelor. 
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6. Durata contractului 

6.1. Durata prezentului contract este de la data semnării lui si până la data îndeplinirii obligaţiilor 

contractuale reciproce, dar nu mai târziu de 31.12.2021 

6.2. Prezentul contract își produce efectele începând cu data de 04.05.2021, și încetează să 

producă efecte la data de 31.12.2021  

 

7. Documentele contractului 

7.1. - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la 

depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare; 

b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din 

perioada de evaluare; 

c) Ordinul MS nr. 208/2012. 

 

8. Obligaţiile principale ale prestatorului 

8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract intr-o 

maniera competenta, profesionala si cu promptitudine, fiind raspunzator atat de siguranta 

operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe 

toata durata contractului. 

8.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată este răspunzător 

atât de oportunitatea şi legalitatea tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate.  

8.3. Prestatorul se obligă să presteze serviciile, în conformitate cu obligaţiile asumate prin 

prezentul contract la termenele stabilite în contract, în conformitate cu condiţiile stabilite în 

caietul de sarcini şi în propunerea tehnică a prestatorului semnatar al contractului. 

8.4. Pe durata derulării prezentului contract prestatorul are obligaţia de a informa achizitorul 

despre apariţia situaţiilor de conflict de interese şi de a lua toate măsurile legale pentru 

înlăturarea lor. 

8.5. 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, 

materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile 

prestate, şi  

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care 

acestea sunt generate de respectarea clauzelor contractului. 

8.6.Prestatorul se obligă să factureze serviciile prestate şi contravaloarea acestora conform 

centralizatorului la Formularul de oferta, anexă la contract. 

 

9. Obligaţiile principale ale achizitorului 
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9.1. Achizitorul se obligă să asigure conditiile tehnice privind recoltarea, transportul si predarea 

probelor supuse determinarilor microbiologice. 

9.2. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termen de 15 zile de la data 

predarii probelor si primirii facturii fiscale, dar nu mai tarziu de data primirii rezultatelor 

analizelor. 

                             

                                      Clauze specifice 

 

10. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

10.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 

şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa 

tehnică. 

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

materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 

definitivă, 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. 

10.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul 

de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 

metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 

contractului. 

 

11. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

11.1 Achizitorul se obligă să asigure transportul probelor pe propria cheltuiala. 

 

12. Actualizarea pretului contractului 

12.1 Pretul contractului se actualizeaza in functie de tarifele comunicate de catre Ministerul 

Sanatatii. 

12.2 Prestatorul isi rezerva dreptul sa opereze la zi toate schimbarile valorice intervenite ca 

urmare a modificarilor legale la tarife, pe parcursul derularii contractului iar achizitorul se 

obliga sa si le insuseasca. Aplicarea noilor tarife se va face incepand cu data fixata prin actul 

legal de modificare. 

 

13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

13.1 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 penalităţi în cuantum de 

0,01% din valoarea neexecutată a contractului, pe ziua de întârziere, până la îndeplinirea 

efectivă a obligaţiilor. Prestatorul este pe deplin responsabil numai pentru execuţia 

serviciilor asumate prin propunerea sa tehnică - anexa la prezentul contract. 

13.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul contractual convenit la art. 9, 

pct. 9.2, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
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procentuală de 0,01% din plata neefectuată pentru fiecare zi întȃrziere, pȃnă la îndeplinirea 

efectivă a obligaţiilor. 

13.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de 

daune-interese. 

13.4 a) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii,  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 acestuia ar fi contrară interesului public. 

       b) Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract şi în situaţia în care 

alocarea resurselor financiare a fost sistată. 

 

14. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului 

14.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat . 

14.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia 

ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire 

pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 

contractului. 

14.3. Partile contractante se obliga sa adapteze contractul existent si in derulare, in cazul aparitiei 

unor modificari ale prevederilor legale pe baza carora a fost incheiat de comun acord, la 

cererea justificata a uneia dintre parti. 

14.4.  Modificarea clauzelor contractului poate fi făcută numai prin acordul de voinţă al părţilor, 

prin act adițional la contract, încheiat în formă scrisă. 

14.5. În cazul în care se dorește prelungirea contractului, cu cel puţin 30 de zile calendaristice 

înainte de data efectivă  a expirării contractului,  se va transmite de oricare dintre părțile 

contractante o  cerere oficială pentru prelungirea acestuia. 

14.6. Suspendarea  

14.6.1. Părţile, de comun acord, pot hotărî suspendarea contractului în cazuri justificate, pe o 

durată limitată. Intenţia de suspendare a contractului va fi făcută în scris, cu 30 de zile 

înainte de data stabilită pentru suspendare. 

14.7. Încetarea prezentului contract: 

(1)  La ȋmplinirea termenului pentru care a fost încheiat. 

(2)  Prin denunţarea unilaterală de către achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată 

prestatorului, în cazul în care acestuia i se retrage autorizaţia de funcţionare, intră în 

procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, 

prestarorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 

contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
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(3)  Prin denunţare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată prestarorului, în cazul în 

care acesta nu îşi îndeplineşte la timp şi în bune condiţii oricare dintre obligaţiile ce-i 

revin. 

(4)  Prin denunţare unilaterală de către achizitor ȋn cazul apariţiei unor cirumstanţe care nu 

au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi cu condiţia ca acesta să notifice 

prestarorul. 

(5)  Prin acordul scris al părţilor. 

(6)  În orice alte cazuri prevăzute de lege. 

 

15. Cesiunea 

15.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 

contract. Este permisă doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligaţiile născute 

rămȃnȃnd în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 

15.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte 

obligaţii asumate prin contract.   

 

16. Forţa majoră 

16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

16.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

16.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

16.4 - 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. 

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

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

16.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi rezilierea de plin drept a 

prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

17. Soluţionarea litigiilor 

17.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea contractului. 

17.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.  
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18. Limba care guvernează contractul 

18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

  

19. Comunicări 

19.1 (1) Orice comunicare între 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. 

19.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

19.3 Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt confirmate 

în scris, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute în articolul precedent. 

19.4 Orice modificare a adresei de corespondență este opozabilă celeilalte părți numai dacă a fost 

comunicată celeilalte părți prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire.Înlocuirea persoanelor responsabile cu derularea contractului trebuie comunicată 

celeilalte părți neîntârziat (în cel mult 3 zile).Prejudiciile cauzate de anunțarea cu 

întârziere a înlocuirii vor fi suportate de partea răspunzătoare pentru trimiterea cu 

întârziere a comunicării. 

 

20.  Caracterul confidențial  al  contractului 

20.1 O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul, documentele sau orice prevedere a acestuia, angajaţilor săi 

sau ai unei terţe părţi, în afara acelor persoane direct implicate în îndeplinirea 

contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de 

derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

20.2 În cazul în care nu se va respecta regimul de confidenţialitate asupra informaţiilor şi 

documentelor, partea culpabilă va achita contravaloarea daunelor materiale provocate, 

echivalent cu prejudiciul real produs celeilalte părţi.  

20.3 Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se 

va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea 

îndeplinirii contractului. 

20.4 O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 

referitoare la contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă 

parte contractantă; sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 

contractante pentru asemenea dezvăluire; sau 



22 
 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia, sau se impune în 

vederea îndeplinirii operaţiunilor societăţii faţă de autorităţi, instituţii financiare sau terţi 

cu atribuţiuni în derularea contractului. 

21. Dispoziţii finale 

21.1. În cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele 

rămase valabile vor continua să-şi producă efectele, cu excepţia cazurilor în care clauza sau 

partea anulată va conţine o obligaţie esenţială pentru validitatea şi/sau executarea 

contractului. 

21.2. În cazul fuziunii/divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părţi aceasta are 

obligaţia de a aduce la cunoştinţa celeilalte părţi modificările survenite în actele 

constitutive ale societăţii în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului 

legal al acestei părţi contractante. 

21.3. Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părţi nu afectează 

executarea contractului, obligaţiile părţii fiind în totalitate şi în indivizibilitate preluate de 

unul dintre succesorii/succesorul acesteia. 

 

22. Legea aplicabilă contractului 

22.1  Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

22.2 Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte.  

 

Achizitor, 

Societatea Nationala a Apelor Minerale 

S.A.  

Prestator, 

………………………………………… 

Director General 

Iuliu- Alin UDRIȘTE  

 

 

Director General 

…………………………………………... 

 

VIZA C.F.P. 
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