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Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

ANUNȚ - ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

Servicii de revizie tehnică pentru autovehiculele marca OPEL (în garanție),  
aflate în exploatarea C.M.E.S.B. 

 
În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările 
și completările ulterioare, și art. 43 din din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, 
COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SERVICII S.A., cu sediul în Splaiul Unirii, nr. 76, 
clădirea River Plaza, corp A, et. mezanin și etaj 1, sectorul 4, București, telefon: (+4) 0372 400 780, e-
mail: achizitii@cmeb.com.ro, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze 
Servicii de revizie tehnică pentru autovehiculele marca OPEL (în garanție), aflate în exploatarea 
C.M.E.S.B., conform cerințelor din Caietul de sarcini. 

Modalitatea de atribuire: Achiziție directă 

Sursa de finanțare: Venituri proprii 

Tip anunț: Cumparări directe 

Tip contract: Servicii 

Denumirea achiziției: Servicii de revizie tehnică pentru autovehiculele marca OPEL 
(în garanție), aflate în exploatarea C.M.E.S.B. 

Cod CPV: 50110000 - 9 Servicii de reparare și de întreținere a 
autovehiculelor și a echipamentelor conexe (Rev.2) 

Descrierea contractului: Servicii de revizie tehnică pentru autovehiculele marca OPEL (în garanție), 

aflate în exploatarea C.M.E.S.B. 

 

Valoare estimată: 3.025,84 lei, fără TVA. 
 
Durata contractului: până la 31.12.2021. 
 
Locul de prestare a serviciilor: Municipiul București sau Județul Ilfov 
 
Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile. 
 
Condiții contract: Conform Anunțului și Caietului de sarcini. 
 
Condiții de participare: Ofertantul va prezenta următoarele documente: 

• Formularul nr. 1 - Formular de ofertă; 

• Formularul nr. 2 - Propunerea tehnică; 

• Formularul nr. 3 - Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul 
mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate 
în muncă; 

• Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, 
din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din 
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Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a furniza 
produsele ce fac obiectul contractului. Informațiile din certificatul constatator să fie 
reale/valide la data prezentării acestuia. 
Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul/rile CAEN (activități principale 
și/sau secundare) înscrise în Certificatul constatator și să fie autorizat conform prevederilor 
art. 15 din Legea 359/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

• Documente care să ateste autorizarea producătorului Opel; 

• Autorizația tehnică emisă de R.A.R. eliberată în conformitate cu art. 1 și 2 din Ordonanța nr. 
82/24.08.2000 și a Ordinului nr. 2131/2005, pentru autovehiculele și operațiunile solicitate 
prin caietul de sarcini, valabilă la momentul prezentării; 

• Formularul de contract (CONTRACT DE SERVICII privind achiziția de „Servicii de revizie tehnică 
pentru ..................”) însoțit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale 
specifice, propuneri care se vor accepta numai în masura în care acestea nu vor fi în mod 
evident, dezavantajoase pentru Autoritatea contractantă. 

În cazul în care oferta este semnată de altă persoană decât cele abilitate, se va prezenta o împuternicire 
în care care se va preciza numele și funcția deținută în cadrul operatorului economic ofertant de către 
persoana împuternicită să semneze documentele. 

Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut, cu respectarea tuturor cerințelor tehnice minimale solicitate 
și cu încadrarea în valoarea estimată. 
 
Termen limită de primire a ofertelor: 14.09.2021, ora: 12:00 
 
Informații suplimentare: Ofertele se transmit la adresa de email achizitii@cmeb.com.ro până la data 
și ora limită precizate în anunțul de publicitate. Ofertele depuse după data și ora comunicată nu vor fi 
luate în considerare. În cazul în care două sau mai multe oferte vor avea prețuri egale, Autoritatea 
contractantă va solicita retransmiterea ofertei financiare. 
Eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări adresate, vor fi publicate pe site-ul 

https://energeticaservicii.ro, la rubrica Achizitii si licitatii publice – Proceduri in desfasurare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA  
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

mezanin și etaj 1, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

 
 
 

 
    

 

                                                                                                                                                              
Page 3 of 30 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 
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Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

1. INTRODUCERE 
1.1. COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA, denumită în continuare 

”CMESB SA”, cu sediul în București, Splaiul Unirii, nr. 76, corp A, Mezanin și etaj 1, sector 4, București, 
cod poștal: 040037, telefon +40 372400780, înregistrată în Registrul Comerţului cu nr. J40/7921/2019, 
cod fiscal RO41268559, organizează achiziția de Servicii de revizie tehnică pentru autovehiculele marca 
OPEL, aflate în perioada de garanție. 

 

1.2. Caietul de sarcini conține regulile de bază care trebuie respectate astfel încât operatorii 
economici, potențialii ofertanți, să elaboreze propunerea tehnică și propunerea financiară. 

 
2.   OBIECTUL ACHIZIȚIEI PUBLICE   

2.1. Denumirea achiziției: Servicii de revizie tehnică pentru autovehiculele marca OPEL (în 
garanție), aflate în exploatarea C.M.E.S.B. 

2.2. Autovehiculele care fac obiectul prezentei achiziții sunt prezentate în Anexa 1, la care 
atașăm copii cărți de identitate vehicule (după caz). 

2.3. Cantitățile estimate de servicii de revizie tehnică sunt cuprinse în Anexa 1. 

2.4. La cererea Beneficiarului, Prestatorul va efectua Servicii de revizie tehnică pe baza 
Comenzii de lucru. 

2.5. Serviciile de revizie tehnică, constau în: revizia tehnică periodică, recomandată de către 
producător, în funcție de numărul de kilometri sau timp, conform prescripțiilor tehnice ale 
autovehiculului. 

 
3.   CONDIȚII MINIME OBLIGATORII 

            3.1. Conform Ordinului 2131/08.12.2005 (actualizat), pentru aprobarea Reglementărilor privind 
autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, 
de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a 
vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, pentru autovehiculele aflate în perioada de garanție, efectuarea  
reviziilor tehnice se efectuează de către un prestator în baza autorizațiilor acordate de către Registrul 
Auto Român, autorizare acordată operatorilor economici pentru categoria A2 – Clasa 1, respectiv 
Activități de întreținere a vehiculelor rutiere (operatori economici care îndeplinesc condițiile de 
autorizare din reglementări  și care dețin o abilitare din partea unui producător de vehicule sau a 
reprezentantului autorizat al acestuia).  

          3.2. Autorizațiile solicitate la pct. 3.1. se vor depune în copie certificată “conform cu originalul”, 
acestea fiind valabile la data depunerii ofertelor. 

          3.3.  Operatorul economic, agreat de către producător și autorizat de către RAR, trebuie să 

dispună obligatoriu de punct de lucru situat în Municipiul București sau Jud. Ilfov. 

 

4.  SERVICIILE CE VOR FI PRESTATE 
            4.1. Revizia tehnică periodică se va executa conform rulajelor/orelor de funcționare și/sau 
timpilor de exploatare, în funcție de primul termen apărut, indicat de către producător.  

Notă: Puțin probabil ca autovehiculele aparținând CMESB SA să îndeplinească norma de rulaj. Aceste 
operațiuni se vor efectua la normă de timp. 

            4.2. Operațiuni care se execută de regulă, cu ocazia efectuării reviziei tehnice periodice: 

- verificări și reglaje, conform specificațiilor producătorului; 
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ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

- verificările efectuate implică și constatarea și consemnarea anumitor defecțiuni ale instalațiilor și 
sistemelor autovehiculului și/sau anomalii în funcționarea motorului și după caz remedierea acestora; 

- înlocuit ulei motor, înlocuit filtru ulei, înlocuit filtru aer, înlocuit filtru combustibil, altele                                             
(cf. specificaților producătorului). 

            4.3. Materialele folosite, consumabilele, piesele utilizate în cadrul reviziilor tehnice, vor fi noi, 
recomandate și agreate de către producător, iar prețul ofertantului pentru toate aceste materiale va 
fi ferm pe toată durata contractului. 

            4.4. Prețul pe ora de manoperă și numărul de ore de manoperă pentru efectuarea reviziei 
tehnice, vor fi ferme pe toată durata contractului. 

            4.5.  Dacă în urma efectuării lucrărilor de revizie și a verificărilor se constată necesitatea înlocuirii 
unor piese sau subansambluri care nu fac obiectul garanției, Prestatorul va întocmi un Deviz estimativ 
de reparații, în care vor fi nominalizate denumirea pieselor și subansamblelor, specificațiile tehnice, 
costul acestora, costul manoperei, posibila cauză a defectării.  

            4.6.  Devizul estimativ de reparații va fi întocmit gratuit și va fi înaintat beneficiarului, urmând 
ca acesta să demareze procedura legală de achiziție a serviciului de reparație a autovehiculului 
respectiv. 

 
5. CERINȚE PRIVIND MATERIALELE UTILIZATE 

             5.1. Piesele, materialele, consumabilele, etc, folosite în cadrul lucrărilor de revizii tehnice, vor 
fi noi, vor respecta prescripțiile tehnice ale autovehicuellor și vor fi certificate și/sau omologate 
conform legislației în vigoare – Ordin nr. 2135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind 
omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, 
precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora - RNTR 4. 

              5.2. Materialele și piesele folosite în cadrul reviziilor tehnice vor fi însoțite de Declarația de 
conformitate și Certificatul de garanție, care vor fi înaintate beneficiarului. 
 

6. CERINȚE REFERITOARE LA MODUL DE LUCRU 
              6.1. Pentru efectuarea Serviciilor de revizie tehnică, beneficiarul va introduce 
autovehiculul/autovehiculele în unitatea service a Prestatorului, în baza Comenzii de lucru și a unei 
programări prestabilite. 

              6.2.  Prestatorul răspunde de integritatea autovehiculului/autovehiculelor preluate de la 
Beneficiar pe toată perioada cât acestea se află în unitatea service.  

              6.3. Predarea și Recepția autovehiculului/autovehiculelor în service, se realizează prin 
întocmirea și eliberarea unui Proces Verbal de predare-primire de către Prestator, semnat de către 
ambele părți (reprezentanții acestora), care va conține un minim de informații cu privire la starea 
autovehiculului. 

              6.4.  Serviciile de revizie tehnică se vor executa obligatoriu, în conformitate cu prevederile 
Manualului de service și de întreținere emis de către producătorul autovehiculului. 

              6.5.  Serviciile de revizie tehnică prestate de către operatorul economic fac obiectul recepției 
de către Beneficiar, drept pentru care reprezentanții autorizați ai acestuia pot solicita efectuarea unor 
probe funcționale, pe loc sau în mers, după caz.  

              6.6.  În urma efectuării Serviciilor de revizie tehnică, Prestatorul va întocmi Factura împreună 
cu Devizul de lucrări. 
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              6.7.  Pe toată perioada cât autovehiculul/autovehiculele se află în unitatea service pentru 
efectuarea reviziei tehnice periodice, în spațiul aferent efectuării acestor lucrări, responsabilitatea 
pentru luarea măsurilor de securitate a muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, 
revine în sarcina Prestatorului, acesta fiind direct răspunzător în cazul unor eventuale prejudicii 
produse Beneficiarului. 
 

7. CERINȚE REFERITOARE LA TERMENE ȘI GARANȚII 
              7.1. Pentru lucrările de Revizie tehnică, Prestatorul se obligă să garanteze toate prestările de 
servicii, după cum umează: 

               - minim 6 luni, de la data recepției Serviciilor de Revizie tehnică, pentru intervenții tehnice care 
implică utilizarea de piese de schimb și manoperă; 

               - minim 12 luni pentru piesele de schimb. 

              7.2.  În cazul apariției unor defecțiuni în perioada de garanție, sau a deficiențelor de montare 
sau execuție, care nu au fost sesizate la recepția lucrărilor de revizie tehnică, acestea vor fi anunțate 
de către beneficiar prin orice mijloace (telefonic, e-mail, etc), prestatorul având obligația de a interveni 
imediat pentru remedierea defecțiunilor semnalate, pe cheltuiala proprie. 
 

8. CONDIȚII DE PLATĂ 
               8.1. Plata se va efectua cu ordin de plată în contul Prestatorului, în termen de 30 de zile de la 
data primirii facturii. 
 

9. CRITERII DE ATRIBUIRE 

               9.1. Criteriul de atribuire este: ”prețul cel mai scăzut”. 
               9.2. Oferta va include totalul aferent Serviciilor de revizie tehnică/autovehicul (oră manoperă 
cu toate cheltuielile incluse, ore manoperă revizie tehnică + materiale și consumabile). 
               9.3. În situația în care oferta nu conține prețul/oră manoperă, numărul de ore de manoperă, 
prețurile unitare de materiale și consumabile folosite la revizia tehnică, oferta va fi respinsă. 
               9.4. Oferta de preț nu poate fi modificată și are caracter ferm și obligatoriu pe toată perioda 
contractului. 
 

10. DOCUMENTE SOLICITATE 
              10.1. Propunerea tehnică din care să rezulte că se respectă în totalitate cerințele prevăzute în 
caietul de sarcini. 

              10.2.  Propunerea financiară în lei (fără TVA). 
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ANEXA 1 

SERVICII DE REVIZIE TEHNICĂ AUTOVEHICULE MARCA OPEL, AFLATE ÎN PERIOADA DE GARANȚIE 

CONTRACT DE LA DATA SEMNĂRII PÂNĂ LA DATA DE 31.12.2021 

 

Nr. minim de revizii tehnice 
(până la data 31.12.2021) 

2 

 

 

Denumire serviciu 
Marca și tipul 

autovehiculului 
Serie șasiu An fabricație 

Nr. de revizii tehnice 
 până la data 31.12.2021 

Observații 

Servicii de revizie tehnică  

OPEL MS 
MOVANO 

W0VVSY608KB168844 2019 1 
 

OPEL MS 
MOVANO 

W0VVSY606KB168521 2019 1 
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FORMULARE ȘI MODELE DE DOCUMENTE 

 

 

OPERATORUL ECONOMIC 

…………........................ 

(denumirea/numele) 

Formular nr. 1 

 

  

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

 

Către: S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SERVICII S.A. 

            Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, mezanin și etaj 1, sectorul 4, București 

 

 

1. Examinând anunțul pe publicitate nr. ................./.............................. și Caietul de sarcini, 

subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ........................................................... (denumirea/numele 

ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 

menţionată, să prestăm ........................., pentru suma de .................................................... (suma in 

cifre si litere) lei, respectiv ........................................... (suma in cifre si litere), la care se adauga TVA 

............................... (suma in cifre si litere) lei, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Denumire servicii UM Cantitate 
Preț unitar 

(lei, fără 
TVA) 

Valoare 
(lei, fără 

TVA) 

1 
Servicii de revizie tehnică pentru 
autovehiculele marca Opel (în garanție), 
aflate în exploatarea C.M.E.S.B. 

buc 2 
  

2 Previzion pentru eventuale reparații buc 1 1.000,00 1.000,00 

Total (lei, fără TVA)  

TVA  

Total (lei, cu TVA)  

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în 

termenul prezentat în propunerea tehnică. 
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3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (șaizeci) de zile, până la data 

de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată 

oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la semnarea contractului aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de 

dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract 

angajant între noi. 

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

 

Data completării: [ZZ.LL.AAAA] 

 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură) 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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OPERATORUL ECONOMIC 
…………........................ 
(denumirea/numele) 

Formular nr. 2 

    
PROPUNEREA TEHNICĂ 

 

Cerințe tehnice solicitate de autoritatea 
contractantă 

Modul de îndeplinire a cerinței de 
către operatorul economic 

Alte precizări 
(dacă este cazul) 

2.   OBIECTUL ACHIZIȚIEI PUBLICE   

2.1. Denumirea achiziției: Servicii de revizie 
tehnică pentru autovehiculele marca OPEL 
(în garanție), aflate în exploatarea 
C.M.E.S.B. 

2.2. Autovehiculele care fac obiectul 
prezentei achiziții sunt prezentate în 
Anexa 1, la care atașăm copii cărți de 
identitate vehicule (după caz). 

2.3. Cantitățile estimate de servicii de 
revizie tehnică sunt cuprinse în Anexa 1. 

2.4. La cererea Beneficiarului, Prestatorul 
va efectua Servicii de revizie tehnică pe 
baza Comenzii de lucru. 

2.5. Serviciile de revizie tehnică, constau 
în: revizia tehnică periodică, recomandată 
de către producător, în funcție de numărul 
de kilometri sau timp, conform 
prescripțiilor tehnice ale autovehiculului. 

  

3.   CONDIȚII MINIME OBLIGATORII 

3.1. Conform Ordinului 2131/08.12.2005 
(actualizat), pentru aprobarea 
Reglementărilor privind autorizarea 
operatorilor economici care desfăşoară 
activităţi de reparaţii, de întreţinere, de 
reglare, de modificări constructive, de 
reconstrucţie a vehiculelor rutiere, 
precum şi de dezmembrare a vehiculelor 
scoase din uz - RNTR 9, pentru 
autovehiculele aflate în perioada de 
garanție, efectuarea  reviziilor tehnice se 
efectuează de către un prestator în baza 
autorizațiilor acordate de către Registrul 
Auto Român, autorizare acordată 
operatorilor economici pentru categoria 
A2 – Clasa 1, respectiv Activități de 
întreținere a vehiculelor rutiere (operatori 
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economici care îndeplinesc condițiile de 
autorizare din reglementări  și care dețin o 
abilitare din partea unui producător de 
vehicule sau a reprezentantului autorizat 
al acestuia).  
3.2. Autorizațiile solicitate la pct. 3.1. se 
vor depune în copie certificată “conform 
cu originalul”, acestea fiind valabile la data 
depunerii ofertelor. 

3.3.  Operatorul economic, agreat de către 

producător și autorizat de către RAR, 

trebuie să dispună obligatoriu de punct de 

lucru situat în Municipiul București sau 

Jud. Ilfov. 

4.  SERVICIILE CE VOR FI PRESTATE 

4.1. Revizia tehnică periodică se va executa 
conform rulajelor/orelor de funcționare 
și/sau timpilor de exploatare, în funcție de 
primul termen apărut, indicat de către 
producător.  

Notă: Puțin probabil ca autovehiculele 
aparținând CMESB SA să îndeplinească 
norma de rulaj. Aceste operațiuni se vor 
efectua la normă de timp. 

4.2. Operațiuni care se execută de regulă, 
cu ocazia efectuării reviziei tehnice 
periodice: 

- verificări și reglaje, conform specificațiilor 
producătorului; 
- verificările efectuate implică și 
constatarea și consemnarea anumitor 
defecțiuni ale instalațiilor și sistemelor 
autovehiculului și/sau anomalii în 
funcționarea motorului și după caz 
remedierea acestora; 

- înlocuit ulei motor, înlocuit filtru ulei, 
înlocuit filtru aer, înlocuit filtru 
combustibil, altele (cf. specificaților 
producătorului). 

4.3. Materialele folosite, consumabilele, 
piesele utilizate în cadrul reviziilor tehnice, 
vor fi noi, recomandate și agreate de către 
producător, iar prețul ofertantului pentru 
toate aceste materiale va fi ferm pe toată 
durata contractului. 
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4.4. Prețul pe ora de manoperă și numărul 
de ore de manoperă pentru efectuarea 
reviziei tehnice, vor fi ferme pe toată 
durata contractului. 

4.5.  Dacă în urma efectuării lucrărilor de 
revizie și a verificărilor se constată 
necesitatea înlocuirii unor piese sau 
subansambluri care nu fac obiectul 
garanției, Prestatorul va întocmi un Deviz 
estimativ de reparații, în care vor fi 
nominalizate denumirea pieselor și 
subansamblelor, specificațiile tehnice, 
costul acestora, costul manoperei, posibila 
cauză a defectării.  

4.6.  Devizul estimativ de reparații va fi 
întocmit gratuit și va fi înaintat 
beneficiarului, urmând ca acesta să 
demareze procedura legală de achiziție a 
serviciului de reparație a autovehiculului 
respectiv. 

5. CERINȚE PRIVIND MATERIALELE 
UTILIZATE 

5.1. Piesele, materialele, consumabilele, 
etc, folosite în cadrul lucrărilor de revizii 
tehnice, vor fi noi, vor respecta 
prescripțiile tehnice ale autovehicuellor și 
vor fi certificate și/sau omologate conform 
legislației în vigoare – Ordin nr. 2135/2005 
pentru aprobarea Reglementărilor privind 
omologarea şi certificarea produselor şi 
materialelor de exploatare utilizate la 
vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de 
introducere pe piaţă a acestora - RNTR 4. 

5.2. Materialele și piesele folosite în cadrul 
reviziilor tehnice vor fi însoțite de 
Declarația de conformitate și Certificatul 
de garanție, care vor fi înaintate 
beneficiarului. 

  

6. CERINȚE REFERITOARE LA MODUL DE 
LUCRU 

 6.1. Pentru efectuarea Serviciilor de 
revizie tehnică, beneficiarul va introduce 
autovehiculul/autovehiculele în unitatea 
service a Prestatorului, în baza Comenzii 
de lucru și a unei programări prestabilite. 
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6.2.  Prestatorul răspunde de integritatea 
autovehiculului/autovehiculelor preluate 
de la Beneficiar pe toată perioada cât 
acestea se află în unitatea service.  

6.3. Predarea și Recepția autovehiculului/ 
autovehiculelor în service, se realizează 
prin întocmirea și eliberarea unui Proces 
Verbal de predare-primire de către 
Prestator, semnat de către ambele părți 
(reprezentanții acestora), care va conține 
un minim de informații cu privire la starea 
autovehiculului. 

6.4.  Serviciile de revizie tehnică se vor 
executa obligatoriu, în conformitate cu 
prevederile Manualului de service și de 
întreținere emis de către producătorul 
autovehiculului. 

6.5.  Serviciile de revizie tehnică prestate 
de către operatorul economic fac obiectul 
recepției de către Beneficiar, drept pentru 
care reprezentanții autorizați ai acestuia 
pot solicita efectuarea unor probe 
funcționale, pe loc sau în mers, după caz.  

6.6.  În urma efectuării Serviciilor de revizie 
tehnică, Prestatorul va întocmi Factura 
împreună cu Devizul de lucrări. 

6.7.  Pe toată perioada cât autovehiculul/ 
autovehiculele se află în unitatea service 
pentru efectuarea reviziei tehnice 
periodice, în spațiul aferent efectuării 
acestor lucrări, responsabilitatea pentru 
luarea măsurilor de securitate a muncii, 
prevenirea și stingerea incendiilor și 
protecția mediului, revine în sarcina 
Prestatorului, acesta fiind direct 
răspunzător în cazul unor eventuale 
prejudicii produse Beneficiarului. 

7. CERINȚE REFERITOARE LA TERMENE ȘI 
GARANȚII 

7.1. Pentru lucrările de Revizie tehnică, 
Prestatorul se obligă să garanteze toate 
prestările de servicii, după cum umează: 

- minim 6 luni, de la data recepției 
Serviciilor de Revizie tehnică, pentru 
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intervenții tehnice care implică utilizarea 
de piese de schimb și manoperă; 

- minim 12 luni pentru piesele de schimb. 

7.2.  În cazul apariției unor defecțiuni în 
perioada de garanție, sau a deficiențelor 
de montare sau execuție, care nu au fost 
sesizate la recepția lucrărilor de revizie 
tehnică, acestea vor fi anunțate de către 
beneficiar prin orice mijloace (telefonic, e-
mail, etc), prestatorul având obligația de a 
interveni imediat pentru remedierea 
defecțiunilor semnalate, pe cheltuiala 
proprie. 

8. CONDIȚII DE PLATĂ 

8.1. Plata se va efectua cu ordin de plată în 
contul Prestatorului, în termen de 30 de 
zile de la data primirii facturii. 

  

 

Data completării: [ZZ.LL.AAAA] 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură) 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA  
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

mezanin și etaj 1, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

 
 
 

 
    

 

                                                                                                                                                              
Page 16 of 30 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

OPERATORUL ECONOMIC 
…………........................ 
(denumirea/numele) 

Formular nr. 3 

   
 

Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor 
de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă 

 

 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(ă) în …………………………………………… (adresa de 
domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ...................., 
la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic 
……………………………… (denumire), cu sediul în …………………………….. (adresa operatorului economic),  CUI 
nr. ....., CIF nr. ..........., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că mă angajez să realizez activitățile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu 
reglementarile obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația 
adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, 
convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii.  

 De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile 
referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestei obligații 
fiind incluse în ofertă astfel cum acestea sunt indicate în prețul contractului conform propunerii 
financiare.  

Totodată, declar că am luat la cunostință de prevederile art 326 «Falsul în Declarații» din Codul 
Penal referitor la ”Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 
prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 
unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 
declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 
2 ani sau cu amendă.” 
 
 
Data completării: [ZZ.LL.AAAA] 
 

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură) 

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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CONTRACT DE SERVICII 

Privind achiziția de ”Servicii de revizie tehnică pentru ..................” 

nr. ……… din data de ………………… 

 

 

Preambul  

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a 

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

prevederilor referitoare la atribuirea Contractului de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice a fost încheiat prezentul Contract de prestare de servicii: 

 

1. Părțile Contractului  

 

1. COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A., cu sediul în România, București, 

sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, mezanin și et. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe 

lângă Tribunalul București sub nr. J40/7921/2019, CUI 41268559, atribut fiscal RO, cont IBAN nr. 

RO56TREZ7045069XXX014332 deschis la Trezoreria Statului, Sector 4, cont IBAN nr. 

RO03BTRLRONCRT0509728201 deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., reprezentată prin ……… - 

Director General, în calitate de „Autoritatea contractantă”, pe de o parte 

și 

1.2. …………………, cu sediul în ……………., str. ………………. nr. ..., ……………, sector/județ ………., email: 

……….... cod fiscal nr. ………………, nr. Înregistrare Reg. Comerțului ……………….., cont deschis la 

………………………… reprezentată prin ………………………………... având funcția de ................., în calitate de 

Contractant - Prestator, pe de altă parte 

 

denumite în continuare fiecare în parte „Partea” și în mod colectiv „Părţile” au convenit încheierea 

prezentului Contract de servicii, în următoarele condiții: 

 

2. Definiții  

2.1 În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:  

a) Contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris 

între unul sau mai mulți operatori economici şi una ori mai multe autorități contractante, care are ca 

obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea şi toate Anexele sale;  

b) Beneficiar (autoritate contractantă) şi Prestator (contractant) - părțile contractante, așa cum sunt 

acestea numite în prezentul Contract;  
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c) Prețul Contractului - prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului pentru 

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin Contract;  

d) Act adițional - document ce modifică prezentul Contract de servicii;  

e) Oferta - documentația care cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară;  

f) Propunerea tehnică - document al ofertei, elaborat pe baza cerințelor din caietul de sarcini, stabilite 

de Autoritatea contractantă;  

g) Propunerea financiară - document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin 

documentația de atribuire cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale;  

h) Caiet de sarcini - document, reprezentând anexă a prezentului Contract de servicii, întocmit de către 

Autoritatea contractantă, care include definirea condițiilor, specificațiilor tehnice și, totodată, 

indicațiile privind regulile de bază care trebuie respectate în elaborarea propunerii tehnice de către 

Prestator;  

i) Documentație de atribuire - documentație ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul 

Contractului de achiziție publică și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini; 

j) Durata Contractului - intervalul de timp în care prezentul Contract operează valabil între părți, 

potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea 

convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanție și eventualele 

pretenții fondate pe clauzele sale;  

k) Durata de prestare a serviciilor - intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile pe care 

le presupune îndeplinirea Contractului, astfel cum acestea sunt prevăzute în caietul de sarcini și în 

Contract, inclusiv operațiunile preliminare și finale previzibile și imprevizibile, cu excepția cazurilor de 

forță majoră, începând cu data încheierii Contractului;  

l) Rezilierea Contractului - se înțelege desființarea pe viitor a Contractului de servicii, fără ca aceasta 

să aducă atingere prestațiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii; 

m) Standarde/Condiții tehnice de calitate - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, 

prevăzute în caietul de sarcini și în propunerea tehnică;  

n) Forța majoră și cazul fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, dacă legea nu prevede altfel sau părțile 

nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forță majoră 

sau de caz fortuit. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. 

Cazul fortuit este ori 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 forță majoră. 

Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe 

naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 

enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea 

o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;  

 

3. Interpretare 

3.1. Toate documentele Contractului, precum şi întreaga corespondență purtată în legătură cu 

Contractul între Beneficiar 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 corespondență în legătură cu acesta sunt redactate în altă 

limbă decât limba română, traducerea acestora în limba română va avea prioritate în orice problemă 
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legată de interpretare. Partea care emite astfel de documente sau corespondență, va suporta riscul şi 

costurile traducerii acestora în limba română.  

3.3. În prezentul Contract, cu excepția 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 

în mod diferit. 

3.5. Contractul constituie întreaga şi singura înțelegere între părți cu privire la obiectul acestuia şi 

exclude orice alte comunicări, negocieri sau înțelegeri scrise sau verbale între părți 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 reprezentanții legali ai părților.  

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. Inacțiunea, întârzierea, toleranța 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, renunțarea la un drept neputând fi prezumată în nicio 

situație.  

 

4. Obiectul Contractului  

4.1. Contractantul/Prestatorul se obligă ca, în baza prezentului Contract, încheiat cu Autoritatea 

contractantă să presteze Servicii de revizie tehnică pentru .......................,  în conformitate cu cerințele 

din Caietul de sarcini și cu obligațiile asumate prin oferta tehnico - financiară. 

5. Prețul Contractului  

5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea Contractului este preţul serviciilor prestate, plătibil 

Prestatorului de către Autoritatea contractantă, respectiv .......... lei, la care se adaugă TVA în valoare 

de .............. Tarifele utilizate sunt cele menționate în propunerea financiară, anexă la Contract. 

5.2. Prețul Contractului este ferm. 

5.3. Prețul pe ora de manoperă și numărul de ore de manoperă pentru efectuarea reviziei tehnice, vor 

fi ferme pe toată durata contractului. 

5.4. Prin excepție de la prevederile pct. 5.2 prețul Contractului poate fi ajustat în cazul în care au loc 

modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect 

instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în 

creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-au fundamentat prețurile ofertate. 

6. Modalităţi de plată 

6.1. Plata se efectuează lunar, după primirea facturilor pentru contravaloarea serviciilor prestate. Plata 

se va efectua în termen 30 de zile de la primirea facturii. 

 

7. Durata Contractului  

7.1. Durata prezentului Contract este până la data de ..............., de la data semnării lui de către părțile 

contractante și intră în vigoare după semnarea acestuia de către ambele părți. 
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7.2. Prezentul Contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii obligațiilor de către părțile 

contractante. 

7.3. Executarea Contractului se face pe baza Comenzii de lucru emisă de către Autoritatea contractantă 

după constituirea garanției de bună execuție de către Prestator. 

 

8. Documentele Contractului/Ordinea de precedență  

8.1. Documentele Contractului sunt:  

(i) Caietul de sarcini, inclusiv, dacă este cazul, clarificările și/sau măsurile de remediere aduse 

până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare; 

(ii) Propunerea tehnică, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare; 

(iii) Propunerea financiară, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare; 

(iv) Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul; 

(v) Acordul de asociere, dacă este cazul; 

(vi) Contractul de subcontractare, dacă este cazul; 

(vii) Actele adiționale ulterioare, dacă este cazul. 

 

9. Obligațiile principale ale Prestatorului  

9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului Contract la standardele 

şi/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică ce face parte integrantă din prezentul 

Contract.   

9.2.  Să fie dotat cu mijloace tehnice corespunzătoare în vederea efectuării serviciilor de revizie tehnică. 

9.3. Prestatorul este obligat să asigure serviciile în domeniul securității și protecției muncii, precum şi 

în domeniul medicinei muncii, pentru tot personalul angajat în derularea acestui Contract, pe toată 

perioada de derulare a Contractului cu Autoritatea contractantă. 

9.4. Prestatorul este direct răspunzător pentru eventualele accidente ce pot interveni pe durata 

derulării Contractului. 

9.5. Prestatorul răspunde de integritatea echipamentului/autovehiculului/autovehiculelor preluate de 

la Autoritatea contractantă pe toată perioada cât acestea se află în unitatea service. 

9.6. Predarea și recepția echipamentului/autovehiculului/autovehiculelor în service, se realizează prin 

întocmirea și eliberarea unui Proces Verbal de predare-primire de către Prestator, semnat de către 

ambele părți (reprezentanții acestora), care va conține un minim de informații cu privire la starea 

echipamentului/autovehiculului. 

9.7. Revizia tehnică periodică se va executa conform orelor de funcționare și/sau timpilor de 

exploatare, în funcție de primul termen apărut, indicat de către producător. 

9.8. Operațiuni care se execută de regulă, cu ocazia efectuării reviziei tehnice periodice: 

• verificări și reglaje, conform specificațiilor producătorului; 

• verificările efectuate implică și constatarea și consemnarea anumitor defecțiuni ale 

instalațiilor și sistemelor echipamentului și/sau anomalii în funcționare și după caz 

remedierea acestora; 

• înlocuit ulei motor, înlocuit filtru ulei, înlocuit filtru aer, înlocuit filtru combustibil, 

altele (cf. specificaților producătorului).  
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9.9. Materialele folosite, consumabilele, piesele utilizate în cadrul reviziilor tehnice, vor fi noi, 

recomandate și agreate de către producător. 

9.10. Materialele și piesele folosite în cadrul reviziilor tehnice vor fi însoțite de Declarația de 

conformitate și Certificatul de garanție, care vor fi înaintate Autorității contractante. 

9.11. Dacă în urma efectuării lucrărilor de revizie și a verificărilor se constată necesitatea înlocuirii 

unor piese sau subansambluri care nu fac obiectul garanției, Prestatorul va întocmi un Deviz estimativ 

de reparații, în care vor fi nominalizate denumirea pieselor și subansamblelor, specificațiile tehnice, 

costul acestora, costul manoperei, posibila cauză a defectării. 

9.12. Devizul estimativ de reparații va fi întocmit gratuit și va fi înaintat Autorității contractante, 

urmând ca acesta să demareze procedura legală de achiziție a serviciului de reparație a autovehiculului 

respectiv. 

9.13. Confirmarea executării lucrărilor în concordanță cu caietul de sarcini se face de către 

reprezentantul Autorității contractante prin semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea 

serviciilor de revizie, însoțit de certificatul de garanție (pentru piesele înlocuite şi lucrările efectuate) și 

declarație de conformitate (pentru piesele înlocuite). 

9.14. Serviciile de revizie tehnică se vor executa obligatoriu, în conformitate cu prevederile Manualului 

de service și de întreținere emis de către producătorul echipamentului. 

9.15. Serviciile de revizie tehnică prestate de către Prestator fac obiectul recepției de către Autoritatea 

contractantă, drept pentru care reprezentanții autorizați ai acestuia pot solicita efectuarea unor probe 

funcționale, după caz. 

9.16. În urma efectuării Serviciilor de revizie tehnică, Prestatorul va întocmi Factura împreună cu 

Devizul de lucrări. 

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

atât de oportunitatea şi legalitatea tuturor operațiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de 

calificarea personalului folosit pe toată durata prezentului Contract.  

9.18. Prestatorul se obligă să presteze serviciile, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul 

Contract la termenele stabilite în Contract, în conformitate cu condițiile stabilite în caietul de sarcini şi 

în propunerea tehnică a Prestatorului semnatar al Contractului.  

9.19. Pe durata derulării prezentului Contract, Prestatorul are obligația de a informa Autoritatea 

contractantă despre apariția situațiilor de conflict de interese şi de a lua toate măsurile legale pentru 

înlăturarea lor. 

9.20. Prestatorul se obligă să despăgubească Autoritatea contractantă împotriva oricăror:  

a) reclamații şi acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele 

folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate; 

 b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepția situației în care acestea sunt 

generate de respectarea clauzelor Contractului.  

9.19. Prestatorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor 

şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele 

tehnice (utilaje, instalații, etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi în conformitate cu 

prevederile Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare 
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a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută 

pe timpul derulării Contractului.  

9.20. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 

desfășurată de Prestator, acesta va comunica și cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform 

prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a 

produs. 

9.21. Pentru lucrările de Revizie tehnică, Prestatorul se obligă să garanteze toate prestările de servicii, 

după cum umează: 

• minim 6 luni, de la data recepției serviciilor de revizie tehnică, pentru intervenții tehnice 

care implică utilizarea de piese de schimb și manoperă; 

• minim 12 luni pentru piesele de schimb. 

9.21. În cazul apariției unor defecțiuni în perioada de garanție, sau a deficiențelor de montare sau 

execuție, care nu au fost sesizate la recepția lucrărilor de revizie tehnică, acestea vor fi anunțate de 

către Autoritatea contractantă prin orice mijloace (telefonic, e-mail, etc), Prestatorul având obligația 

de a interveni imediat pentru remedierea defecțiunilor semnalate, pe cheltuiala proprie. 

 

10. Obligațiile principale ale Autorității contractante  

10.1. Autoritatea contractantă se obligă să respecte prevederile și clauzele prezentului Contract. 

10.2. Autoritatea contractantă se obligă să plătească prețul serviciilor către Prestator în termen de 30 

zile calendaristice de la data primirii facturii fiscale. Documentele în baza cărora se va face plata vor fi: 

procesul verbal de recepție a serviciilor semnat fără obiecțiuni şi factura fiscală.  

10.4. Dacă Autoritatea contractantă nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei 

prevăzute convenite, Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce Autoritatea 

contractantă onorează factura, Prestatorul va relua prestarea serviciilor în termen de 24 ore de la 

efectuarea plății.  

10.5. Pentru efectuarea serviciilor de revizie tehnică, Autoritatea contractantă va solicita efectuarea 

acestor lucrări, în baza Comenzii de lucru și a unei programări prestabilite. 

 

Clauze specifice 

 

11. Alte responsabilității ale Prestatorului  

11.1. Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în Contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

11.2. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele, instalațiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 

cerute de şi pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în 

Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract.  

11.3. Prestatorul este pe deplin responsabil atât de siguranța tuturor operațiunilor şi metodelor de 

prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului.  
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12. Alte responsabilități ale Autorității contractante 

12.1. Autoritatea contractantă se obligă să pună la dispoziția Prestatorului orice facilități şi/sau 

informații pe care acesta le cere şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului.  

 

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

13.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 

primirea comenzii de lucru emisă de către Autoritatea contractantă. 

13.2. În cazul în care Prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 

exclusivitate Autorității contractante, părțile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; 

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul Contractului. 

13.3. Serviciile prestate în baza Contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi 

terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de 

părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

 În cazul în care: 

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Prestatorului, sau 

ii) alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

Contractului de către Prestator, îndreptățesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei 

de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun 

acord, perioada de prestare şi vor semna un act adițional, daca e cazul. 

13.4. În afara cazului în care Autoritatea contractantă este de acord cu o prelungire a termenului de 

execuție, orice întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul Autorității contractante de a solicita 

penalități Prestatorului.  

 

14. Recepţie, verificări, termene  

14.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 

lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  

14.2. Verificările vor fi efectuate de către beneficiar prin reprezentanții săi împuterniciți, în 

conformitate cu prevederile din prezentul contract. Beneficiarul are obligația de a notifica în scris 

prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.  

14.3.  Recepția se realizează prin întocmirea și eliberarea unui Proces Verbal, semnat de către ambele 

părți (reprezentanții acestora), care va conține un minim de informații cu privire la starea 

echipamentului. 

 

15. Obligații privind daunele și penalitățile de întârziere 

15.1. Prestatorul se obligă să despăgubească Autoritatea contractantă în limita prejudiciului creat, 

împotriva oricăror: 

(i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalațiile folosite pentru sau în legătură cu produsele furnizate, și/sau 
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(ii) daune, despăgubiri, penalități, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor 

încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală, precum și ale obligațiilor sale conform 

prevederilor Contractului. 

15.2. Prestatorul va despăgubi Autoritatea contractantă în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiții: 

(i) despăgubirile să se refere exclusiv la daunele suferite de către Autoritatea contractantă ca 

urmare a culpei Prestatorului; 

(ii) Autoritatea contractantă a notificat Prestatorul despre primirea unei notificări/cereri cu privire 

la incidența oricăreia dintre situațiile prevăzute mai sus; 

(iii) valoarea despăgubirilor a fost stabilită prin titluri executorii emise conform prevederilor 

legale/hotărâri judecătorești definitive, după caz. 

15.3. În cazul în care, Prestatorul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin Contract sau le 

îndeplinește necorespunzător, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe dobânda 

legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din O.G. nr.13/2011 privind dobânda legală 

remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la 

valoarea produselor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea Contractului. 

15.4. Răspunderea Prestatorului nu operează în următoarele situații: 

a) datele/informațiile/documentele necesare pentru îndeplinirea Contractului nu sunt puse la 

dispoziția Prestatorului sau sunt puse la dispoziție cu întârziere; 

b) neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligațiilor ce revin Prestatorului se 

datorează culpei Autorității contractante; 

c) Prestatorul se află în imposibilitatea fortuită de executare a obligaților contractuale imputate. 

15.5. În cazul în care Autoritatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește obligația de 

plată a facturii în termenul prevăzut la pct. 6.1, Contractantul are dreptul de a solicita plata dobânzii 

legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din 

Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor 

sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități 

contractante, dar nu mai mult decât valoarea plații neefectuate, care curge de la expirarea termenului 

de plata. 

15.6 Penalitățile de întârziere datorate curg de drept din data scadenței obligațiilor asumate conform 

prezentului Contract. 

15.7 În măsura în care Autoritatea contractantă nu efectuează plata în termenul stabilit la pct. 6.1, 

Contractantul are dreptul de a rezoluționa/rezilia Contractul, fără a-i fi afectate drepturile la sumele 

cuvenite pentru serviciile prestate și la plata unor daune interese. 

15.8. În situația în care Contractul a încetat din alte cauze decât cele prevăzute mai sus, cu excepția 

încetării înainte de termen cu acordul ambelor părţi contractante, iar Contractantul, din motive 

imputabile doar acestuia, nu şi-a îndeplinit obligațiile contractuale, Autoritatea contractantă este în 

drept sa aplice Contractantului plata de daune interese de 20% din valoarea obligațiilor neîndeplinite 

ale Contractului. 
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15.9. În situația în care Contractul a încetat din alte cauze decât cele prevăzute mai sus cu excepția 

încetării înainte de termen cu acordul ambelor părţi contractante, iar Autoritatea contractantă, din 

motive imputabile doar acestuia, nu şi-a îndeplinit obligațiile contractuale, Contractantul este în drept 

să aplice Autorității contractante plata de daune interese de 20% din valoarea obligațiilor neîndeplinite 

ale Contractului. 

15.10. Autoritatea contractantă își rezerva dreptul de a renunța la Contract, printr-o notificare scrisă 

adresată Contractantului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 

aceasta anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru 

Contractant. În acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului. 

 

16. Modalități  de încetare a Contractului  

16.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod 

culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea Contractului și de a pretinde plata de daune-

interese. Exceptând situațiile prevăzute la art. 16.2, rezilierea va fi notificată în scris părții contractante 

cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior datei de reziliere. 

16.2. Prezentul Contract se poate rezilia unilateral și în următoarele cazuri: 

a) Prestatorul nu-și îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat de Autoritatea 

contractantă; 

b) apare orice altă incapacitate legală care împiedică executarea prezentului Contract; 

c) Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul, printr-o notificare 

scrisă adresată Prestatorului, fără nici o compensație, dacă acestuia din urmă i se retrage autorizația 

de funcționare, intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment, cu 

condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire 

pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 

pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului. 

16.3. Prevederile prezentului Contract în materia executării obligațiilor și rezilierii Contractului se vor 

completa de drept cu prevederile Noului Cod Civil și Noului Cod de Procedură Civilă în materia rezilierii. 

16.4. Prezentul Contract se va rezilia de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a 

Prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și fără a mai fi necesară îndeplinirea 

vreunei formalități prealabile, dacă: 

a) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă; 

b) Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care 

Autoritatea contractantă îl poate justifica; 

c) Prestatorul cesionează drepturile sale izvorâte din prezentul Contract, fără acceptul Autorității 

contractante; 

d) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, 

natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate 

într-un act adițional la Contract.  

16.5. Autoritatea contractantă va avea, până la data rezilierii, aceleași obligații de plată prevăzute în 

Contract, inclusiv plata serviciilor recepționate până în acel moment; 
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16.6. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul Contract, în cel 

mult 15 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

Contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea 

Contractului ar fi contrară interesului public, inclusiv în situațiile prevăzute de art. 222 și 223 din Legea 

nr.98/2016 privind achizițiile publice. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a 

Contractului. 

16.7. Dacă Autoritatea contractantă reziliază prezentul Contract, va fi îndreptățit să recupereze de la 

Prestator, fără a renunța la celelalte mijloace la care este îndreptățit în baza Contractului, orice daună 

sau prejudiciu suferit. 

16.8.  Prezentul Contract încetează de plin drept: 

a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat; 

b) la îndeplinirea obiectului prezentului Contract; 

c) la o dată anterioară celei pentru care a fost încheiat, prin acordul de voință al părților contractante; 

d) prin denunțare unilaterală; 

e) în caz de forță majoră; 

f) din orice alte cauze prevăzute de lege. 

Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care, în mod culpabil, a cauzat 

încetarea Contractului. 

16.9. Autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral Contractul de achiziție publică în 

următoarele cazuri: 

   - fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Contractelor sau dreptului 

Autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a Contractului de achiziție publică, 

în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Autoritatea contractantă are dreptul de a denunța 

unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre 

următoarele situații:  

   a) Contractantul se afla, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre situațiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare;  

   b) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o 

decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.  

16.10. Prezentul Contract se poate încheia prin acordul de voință al părților exprimat în scris, prin Act 

adițional. 

16.11. În situația în care Prestatorul nu prestează serviciile ce fac obiectul prezentului Contract, 

Autoritatea contractantă are dreptul de a rezilia Contractul, printr-o notificare/declarație, și de a aplica 

Prestatorului plata de daune interese de 20% din valoarea obligațiilor neîndeplinite ale Contractului. 

 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=96798918&d=2020-02-17#p-96798918
https://lege5.ro/Gratuit/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=96798937&d=2020-02-17#p-96798937
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17. Cesiunea  

17.1. În prezentul Contract este permisă cesiunea drepturilor și obligațiilor născute din acest Contract, 

numai cu acordul prealabil scris al Autorității  contractante și în condițiile Legii nr. 98/2016. 

17.2. Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin Contract, 

fără să obțină, în prealabil, acordul scris al Autorității contractante. 

17.3. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte 

obligații asumate prin Contract. 

17.4. Prestatorul este obligat să notifice Autoritatea contractantă, cu privire la intenția de a cesiona 

drepturile sau obligațiile născute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar dacă toate 

părțile convin asupra acesteia. 

17.5. În cazul în care drepturile și obligațiile Prestatorului stabilite prin acest Contract sunt preluate de 

către un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul 

unui proces de reorganizare, Prestatorul poate să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce 

decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, doar cu acceptul prealabil scris din partea Autorității  

contractante. În astfel de cazuri, Prestatorul trebuie să furnizeze Autorității  contractante informații cu 

privire la identitatea entității căreia îi cesionează drepturile. 

17.6. Orice drept sau obligație cesionat de către Contractant fără o autorizare prealabilă din partea 

Autorității contractante nu este executoriu împotriva Autorității contractante. 

17.7. În cazul transmiterii/preluării obligațiilor de către Prestator, notificarea generează inițierea 

novației între cele două Părți, cu condiția respectării cerințelor stabilite prin art. 221 alin. (1) lit. d) pct. 

(ii) din Legea nr. 98/2016: 

(i) Operatorul Economic ce preia drepturile și obligațiile Prestatorului din acest Contract, care 

îndeplinește criteriile de calificare stabilite inițial, respectiv în cadrul procedurii din care a 

rezultat prezentul Contract; 

(ii) prezentul Contract, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări 

substanțiale ale Contractului; 

(iii) Autoritatea contractantă, dar să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de 

atribuire prevăzute de Legea nr. 98/2016. 

17.8. În cazul încetării anticipate a Contractului, Prestatorul principal cesionează Autorității 

contractante contractele încheiate cu Subcontractanții. 

17.9. În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de 

susținere, dreptul de creanță al Prestatorului asupra terțului susținător este cesionat cu titlu de 

garanție, către Autoritatea contractantă. 

 

18. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal 

18.1. Prestatorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în 

vederea încheierii și executării Contractului drept strict confidențiale. 
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18.2. Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor 

informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice conform prevederilor legale 

aplicabile. 

19. Forţa majoră  

19.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.  

19.2 Forţa majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 

Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  

19.3 Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.  

19.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat şi 

în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării 

consecințelor.  

19.5 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.  

19.6 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 

parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți rezilierea de plin drept a prezentului Contract, fără ca 

vreuna din părți să poată pretindă celeilalte daune-interese.  

 

20. Soluționarea litigiilor  

20.1 Autoritatea contractantă şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

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

legătură cu îndeplinirea Contractului.  

20.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Autoritatea contractantă şi Prestatorul nu 

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

soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România.  

 

21. Limba care guvernează Contractul  

21.1 Limba care guvernează Contractul este limba română.  

 

22. Comunicări  

22.1  Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie 

transmisă în scris.  

Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele: 

Pentru 
Autoritatea contractantă:  

Pentru 
Contractant:  

Adresă:  Adresă:  

Telefon:  Telefon/Fax:  

E-mail:  E-mail:  

Persoana de contact:  Persoana de contact:  

 

22.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.  
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22.3 Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a 

primirii comunicării.  

22.4 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.  

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

comunicată celeilalte părţi 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.  

 

23. Caracterul confidențial al Contractului  

23.1. 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.  

23.2. În cazul în care nu se va respecta regimul de confidențialitate asupra informaţiilor şi 

documentelor, partea culpabilă va achita contravaloarea daunelor materiale provocate, echivalent cu 

prejudiciul real produs celeilalte părţi.  

23.3. 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.  

23.4. 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;  

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

asemenea dezvăluire;  

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

îndeplinirii operaţiunilor societăţii faţă de autorități, instituţii financiare sau terţi cu atribuțiuni în 

derularea Contractului.  

 

24. Dispoziții finale  

24.1. 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 esențială pentru validitatea şi/sau executarea Contractului.  

24.2. 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.  

24.3. 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.  
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25. Legea aplicabilă Contractului  

25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  

 

 

Părțile au înțeles să încheie azi ..........................prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte.  

 

 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ - BENEFICIAR,         CONTRACTANT - PRESTATOR, 

 


