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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Activitate (Activitati)

- Producere, transport ĸi distribuŞie de gaz ĸi de energie termicŁ

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias

Adresa postala: Piata CI Motas, nr 1, Medias, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Punct(e) de contact: Madalina Bordi, Tel. +40 
269801564, Email: avram.luca@transgaz.ro, monica.petrescu@transgaz.ro, madalina.bordi@transgaz.ro, Fax: +40 269844832, Adresa internet (URL): 
www.transgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 2

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

SECTORIALE

Tip anunt: Anunt de participare

Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.
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II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

SERVICII DE CAZARE INTERNA

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

Locul principal de prestare: SNTGN TRANSGAZ SA

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

SERVICII DE CAZARE INTERNA

55110000-4 Servicii de cazare la hotel (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

SERVICII DE CAZARI EXTERNE SI TRANSFER AUTO

Valoarea estimata fara TVA: 1,250,275.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
3 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3)   Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO - ROMANIA

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1.1.a) Garantie de participare

 

NU ESTE CAZUL

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Cuantum 10% din pretul contractului sectorial, fara TVA. Se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului sectorial. 
Modalitati de constituire: 

•instrument de garantare, anexa la contract, emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari,  prevederile art.42 alin.(3)-
(5)din HG nr.394/2016 aplicandu-se corespunzator. Nu trebuie sa fie emise conditii de asigurare suplimentare care exced conditiilor 
formulate in contractul incheiat. In cazul constituirii garantiei de buna executie printr-un instrument de garantare emis de o societate de 
asigurari, acesta va fi prezentat Achizitorului, de catre Prestator, insotit de o adresa din partea societatii de asigurari emitente, prin care 
aceasta confirma faptul ca instrumentul de garantare este valabil si in vigoare indiferent de prevederile vreunei polite de asigurare si ca 
angajamentul societatii de asigurare fata de Achizitor va fi exclusiv in baza respectivului instrument de garantare. Nerespectarea conditiilor 
mentionate vor duce la neacceptarea, de catre Achizitor, a instrumentului de garantare prezentat.

•numerar la casieria Achizitorului, numai daca valoarea garan?iei este sub 5000 lei.

•retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, în cazul în care modalitatea de plata este compatibila cu aceasta varianta de 
constituire a garan?iei.
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Surse proprii

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Ofertantii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177, 178 si 180 din Legea nr.99/2016. 

Modalitatea de indeplinire a cerintei: se vor completa Formularele III A, III B si III C1 din documentatia de atribuire, Sectiunea Formulare. 

Ofertantii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Persoane ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de 
atribuire sunt urmatoarele:


1.	VADUVA PETRU ION   

2.	TÂRSAC GRIGORE  

3.	HATEGAN GHEORGHE  

4.	LUPEAN MARIUS VASILE   

5.	LUCA BOGDAN AVRAM   

6.	VÂRDOL FLORIAN  

7.	ALIC CIPRIAN  

8.	MILITARU ALEXANDRA  

9.	PETRESCU MONICA-ALEXANDRA  

10.	IDU OLGA  

11.	PÎNZAR ADELA  

12.	BACIU ELENA MARIOARA  

13.	ANDI ION MARIAN  

14.	HADÂMBAS GHEORGHE OVIDIU   

15.	PATRU MIRELA  

16.	BOTEA ANA DANIELA  

17.	BORDI MADALINA-GEORGETA 

18.	STROE MAGDALENA-GEORGETA  

19.	ROSU DAN  

20. FLOREA DANIEL 


Se va depune Declaratia privind neîncadrarea in prevederile art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, din sectiunea 
Formulare. 


Certificate privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat inclusiv contributia pentru asigurarile sociale de 
stat (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident), la data solicitarii de catre entitate 
contractanta, (în cazul în care oferta depusa este declarata castigatoare). Ofertantii cu datorii vor fi exclusi din procedura cu exceptia celor 
care se încadreaza în prevederile art. 179 alin.2 din Legea nr. 99/2016. Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate 
de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea cerintei, în conformitate cu legislatia din 
tara de rezidenta. In cazul ofertei comune: Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus. Modalitate de 
indeplinire: Ofertantul aflat pe locul I in clasament va prezenta certificatele privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul 
general consolidat inclusiv contributia pentru asigurarile sociale de stat, la solicitarea entitatii contractante.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare, in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic

este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a

realiza activitatile care fac obiectul contractului. 


Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va depune certificatul constatator emis de ONRC.


Ofertantul va prezenta Licenta de turism eliberata de organul de resort/ documente echivalente, valabile la data depunerii ofertei.

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de 
servicii nr 100/2016;

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor 
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a 
Contestatiilor nr 101/2016;

d)	HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

e)	H.G nr. 866/16.11.2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, aprobate prin Hg nr. 393/2016; 

f)	O.U.G nr. 58/2016 pentri modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice;

c) www.anap.gov.ro
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III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Ofertantii vor prezenta Declaratie cu privire la partea/partile din contract pe 
care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze, care sa 
contina datele de identificare ale subcontractantilor propusi în oferta.


Ofertantul/candidatul va transmite informatii si documente relevante

referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor

propusi, cu privire la partea / partile din contract pe care acestia urmeaza sa 
le îndeplineasa efectiv.

Se va completa Formularul IV.C.4- Declaratie privind 
partea/partile din contract care sunt indeplinite de 
subcontractanti si specializarea acestora.

În conformitate cu prevederile art. 196 din Legea nr. 99/2016, operatorul

economic are dreptul sa recurga la sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce 
priveste îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala. În 
cazul în care ofertantul/asocierea isi demonstreaza îndeplinirea criteriilor 
privind capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata 
de catre tert/terti, prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere, 
persoana care asigura sustinerea tehnico-profesionala nu trebuie sa se afle 
în situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform 
prevederilor art. 177, 178, 180 si art. 73 din Legea nr. 99/2016. Se solicita 
prezentarea Angajamentului tertului sustinator pentru sustinerea capacitatii 
tehnice si/sau profesionale, însotit de documente din care sa rezulte modul

efectiv prin care tertul/ tertii sustinator(i) va/vor asigura îndeplinirea

propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe

la angajamentul respectiv.

Prezentarea unui angajament ferm de sustinere, persoana care

asigura sustinerea tehnico-profesionala nu trebuie sa se afle în

situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire,

conform prevederilor art. 177, 178, 180 si art. 73 din Legea 
nr.99/2016. Se solicita prezentarea Angajamentului tertului

sustinator pentru sustinerea capacitatii tehnice si/sau

profesionale (din sectiunea Formulare), însotit de documente din

care sa rezulte modul efectiv prin care tertul / tertii sustinator(i)

va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere,

documente care se vor constitui anexe la angajamentul 
respectiv. Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea 
unui / unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor 
referitoare la calificarile educationale si profesionale prevazute la

art. 192 lit. g) doar daca tertul va desfasura efectiv lucrarile sau

serviciile în legatura cu care sunt necesare respectivele calificari.

In vederea evaluarii capacitatii tehnice si profesionale a operatorilor 
economici de a presta serviciile, se solicita ca operatorii economici ce depun 
oferta sa faca dovada experientei similare cu obiectul prezentei achizitii.

Prestatorul va prezenta scrisori de recomandari emise de 
companii/ institutii nationale si/sau internationale, care sa ateste 
colaborarea in bune conditii

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

•	ISO 9001:2008 sau echivalent

Operatorii economici vor prezenta dovada detinerii unor certificari specifice, 
acordate de organisme de certificare acreditate, care atesta respectarea de 
catre acestia a standardelor de asigurare a unui sistem de management al 
calitatii, in conformitate cu standardul ISO 9001:2008 sau echivalent, valabil 
la data limita de depunere a ofertelor. Pentru operatorii economici straini, se 
accepta certificate echivalente cu cele prevazute mai sus, emise de 
organisme de certificare acreditate stabilite în alte state membre.

Se vor prezenta documente justificative care probeaza 
indeplinirea cerintei Ofertantii pot prezenta un certificat emis de 
un organism de certificare sau alte documente care probeaza în 
mod concludent îndeplinirea cerintei.Agentii economici care nu 
detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi 
prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al 
calitatii.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Negociere

IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe

Au fost deja selectati candidati: Nu

IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al 
ofertelor care trebuie negociate

Nu

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
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IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei cu specificatiile tehnice prevazute in

Specificatia Tehnica. Vor fi acceptate ofertele care indeplinesc cerintele minime prevazute in caietul de sarcini. Pentru a demonstra ca

propunerea tehnica depusa respecta cerintele minime din caietul de sarcini, se vor descrie in detaliu:


- toate informatiile din care sa se poata aprecia daca sunt indeplinite cerintele din caietul de sarcini;


- alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice. 


Comentariile de tipul DA/NU nu reprezinta indeplinirea cerintelor solicitate, sub sanctiunea declararii propunerii tehnice ca fiind neconforma!


Pentru orice referire la standarde sau la alte referinte de natura tehnica a se intelege “sau echivalent”. Cerintele impuse in caietul de sarcini

sunt considerate minimale, nerespectarea acestora ducand la respingerea ofertei. 


Ofertantii si subcontractantii propusi vor prezenta in cadrul propunerii tehnice o Declaratie prin care vor indica ca la elaborarea ofertei au

tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social, al relatiilor de munca si protectia muncii, stipulate in prevederile legale care

sunt in vigoare la nivel national, respectiv Legea 53/2003 – Codul muncii si Legea 319/2006 – a securitatii si sanatatii in munca. Informatii

referitoare la reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii pot fi obtinute de la Institutul National de Cercetare -

Dezvoltare pentru Protectia Muncii "Alexandru Darabont", la Inspectoratele Teritoriale de Munca din fiecare judet si Bucuresti. Institutiile

competente de la care operatorii economici pot obtine informatii referitoare la reglementarile din domeniul mediului pot fi obtinute de la

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. Ofertantul nu are dreptul de a

completa propunerea tehnica cu alte documente, dupa data limita de depunere a ofertelor, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 140 alin. 6

din HG 394/2016. Neprezentarea propunerii tehnice in cadrul ofertei depuse conduce la respingerea ofertei.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara se exprima in lei Propunerea financiara va contine urmatoarele documente: 


- formularul de oferta care reprezinta elementul principal al propunerii financiare, respectiv actul prin care operatorul economic isi manifesta

vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuala cu entitatea contractanta si 


- centralizatorul de preturi (tabel anexa), din sectiune formulare. Propunerea financiara se exprima in lei, rotunjita la doua zecimale.

La întocmirea si transmiterea ofertei de pret, ofertantii vor avea în vedere faptul ca ofertele de pret care intra sub incidenta prevederilor art.

143 alin.2 lit. e si f din HG 394/2016 vor fi declarate inacceptabile. Neprezentarea propunerii financiare in cadrul ofertei depuse conduce la

respingerea ofertei. Pretul contractului este ferm in lei.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Conform informatiilor din invitatia de participare. Oferta trebuie sa contina o Cerere de participare la procedura cu specificarea contractului

sectorial pentru care se depune oferta. Oferta va cuprinde propunerea tehnica, propunerea financiara, formularele din sectiunea

Formulare,conform documentatiei de atribuire, Declaratia privind acceptarea conditiilor contractuale si Declaratia de neîncadrare în situatiile

prevazute de art. 73 din Legea Nr. 99/2016 privind evitarea conflictului de interese.Ofertantii vor indica motivat in cuprinsul ofertei care

informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate

intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
Valabilitatea contractului: 3 luni, cu posibilitatea denuntarii unilaterale din partea achizitorului.Achizitorul va avea posibilitatea de a denunta 
unilateral contractul in orice moment cu un termen de preaviz de 10 zile.



Solicitarile de clarificari se vor adresa in termenul si modalitatea stabilita in invitatia de participare. 

Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei.



In etapa de negociere a ofertelor vor fi invitati numai operatorii economici ai caror oferte au fost declarate conforme, in etapa de analiza a 
ofertelor, atat din punct de vedere al documentelor de calificare, cat si al propunerii tehnice si financiare. 





Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, 
calculate de la termenul limita de depunere a ofertelor.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: 
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Alte fonduri
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 CONTRACT DE SERVICII 
nr.______________data_______________ 

 
Preambul 
Prezentul contract de achiziție sectorială de servicii, (denumit în continuare „Contractul”), s-a încheiat 
având în vedere prevederile din Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale (denumită în continuare 
“Legea nr.99/2016”) și cele din Hotărârea de Guvern nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr.99/2016 privind 
achizițiile sectoriale (denumită în continuare „H.G. nr.394/2016”), între:  
 
Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A., cu sediul în Mediaș, Piața 
Constantin I. Motaș, nr. 1, tel.: 0269-803333, fax : 0269-839029, e-mail : cabinet@transgaz.ro , număr de 
înmatriculare J32/301/2000, cod de înregistrare fiscală RO13068733, cont IBAN nr. RO 09 RNCB 0231 
0195 2531 0001, deschis la B.C.R. Mediaș, reprezentată prin Director General 
................................................................................,  în calitate de Achizitor, pe de o parte 
și 
Societatea ...................... cu sediul în .................., str................. nr..........., , tel:................, fax: .............., 
înregistrată la registrul comerțului cu nr. ............, cod de înregistrare fiscală RO................., cont virament nr. 
IBAN : RO ............, deschis la ..................., reprezentată prin ________________ ............................, în 
calitate de Prestator, pe de altă parte. 
denumite împreună "Părțile". 
 
Art. 1. Obiectul Contractului 
1.1. Obiectul Contractului îl reprezintă achiziționarea  de „SERVICII DE CAZARE INTERNĂ” (denumite în 

continuare ”Serviciile”),  în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, a documentelor sale 
componente, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice și de calitate în vigoare. 

 
Art. 2. Preţul Contractului 
2.1. Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul Contract pentru  „SERVICII DE  

CAZARE INTERNĂ”, în  sumă de  ________________, la care se adaugă TVA, conform prevederilor 
legale. 

2.2. Preţul Contractului este ferm, nu se ajustează și nu se modifică. 
2.3. Achizitorul nu va plăti alte taxe, accize, tarife sau orice alte sume suplimentare prețului stabilit la art. 

2.1 din prezentul Contract. 
2.4. Articole aplicabile nerezidenților: În cazul în care Prestatorul va crea un sediu permanent conform 

prevederilor din Codul Fiscal român și Convenţia de Evitare a Dublei Impuneri dintre România și 
________ [țara de rezidență a Prestatorulului - dacă este cazul], Prestatorul este responsabil pentru 
înregistrarea sediului permanent în România pentru scopuri ce țin de impozitul pe profit și impozitul pe 
venit și trebuie să respecte prevederile fiscale specifice. Achizitorul nu va fi responsabil pentru plata 
niciunei taxe rezultând din nerespectarea de către Prestator a regulilor privind sediul permanent 
prevăzute de lege. Prestatorul va trebui să-l despăgubească și să protejeze Achizitorul de orice 
obligație de plată rezultată din nerespectarea de către Prestator a regulilor prevăzute de lege pentru 
sediul permanent. 

2.5. Acolo unde legea română prevede că Achizitorul are obligația să rețină impozitele aplicabile plăților 
efectuate în condițiile acestui Contract, Achizitorul va trebui să deducă impozitul pe veniturile 
nerezidenților din suma prevăzută în factura corespunzătoare. 

mailto:cabinet@transgaz.ro
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2.6. În vederea implementării tratatului de Evitare a Dublei Impuneri încheiat între România și [țara de 
rezidență a Prestatorului], Prestatorul va transmite Achizitorului, în original, un certificat de rezidență 
fiscală, înainte ca prima plată să fie efectuată către Prestator.  

2.7. În cazul în care Prestatorul e organizat ca societate de persoane (parteneriat) sau într-o altă formă 
juridică similară transparentă din punct de vedere fiscal, Prestatorul va transmite Achizitorului, 
împreună cu certificatul de rezidență fiscală mai sus menționat, lista tuturor asociaților și procentele lor 
de participare la capitalul social al Prestatorului. Pe baza acestor informații, Prestatorul va aplica 
prevederile respectivului Tratat de Evitare a Dublei Impuneri pentru acei asociați menționați în 
certificatul de rezidență mai sus menționat ca rezidenți fiscali în respectiva țară. Dacă unul din 
parteneri e rezident din punct de vedere fiscal în altă țară decât țara de rezidență a Prestatorului, 
Prestatorul va furniza certificatul de rezidență fiscală aplicabil pentru a permite Achizitorului să poată 
aplica respectiva convenție de evitare a dublei impuneri. 

2.8. Prestatorul va respecta următoarea procedură pentru prezentarea certificatului de rezidență fiscală: 
certificatul de rezidență fiscală va trebui să fie furnizat de către Prestator anual. În cazul în care plata 
se datorează în anul fiscal românesc ce urmează anului emiterii facturii, Prestatorul va transmite 
Achizitorului înainte de data scadentă un certificat de rezidență fiscală original valabil pentru anul în 
care se va efectua plata. 

2.9. Nerespectarea prevederilor de la art. 2.7. și art.2.8 de către Prestator îndreptățește Achizitorul să 
aplice impozitele la sursă relevante, așa cum se specifică în legislația românească în vigoare și să le 
deducă din orice factură curentă sau viitoare emisă în baza acestui Contract sau a oricărei alte 
convenții între Părți. În scopul aplicării prevederilor acestui paragraf, Părțile vor înțelege prin termenul 
de “an fiscal românesc” anul calendaristic (cuprins între 1 ianuarie și 31 decembrie). Dacă legislația 
românească în domeniu se va schimba și anul fiscal românesc folosit de Achizitor va fi diferit de anul 
calendaristic, Achizitorul îl va anunța pe Prestator în scris în maximum 20 (douăzeci) de Zile de la 
această schimbare.  

2.10. La solicitarea Prestatorului, Achizitorul va transmite,  într-un termen de 120 de Zile (de la data primirii 
solicitării), un certificat sau alt document emis de autoritățile fiscale relevante din România, care să 
ateste plățile efectuate de Prestator, în ceea ce privește impozitul reținut la sursa pe veniturile 
nerezidenților, conform prezentului Contract. 

2.11. În cazul în care legislația fiscală românească se va modifica, orice clauză care va afecta, ca urmare a 
acestei modificări, una dintre Părți, va face subiectul renegocierii între Părți, în termen de 15 
(cincisprezece) zile de la data unei notificări scrise adresate de una dintre Părți. 

2.12. La emiterea facturii, Prestatorul va respecta prevederile legale aplicabile în UE privind TVA, aplicabile 
operaţiunilor ce fac obiectul acestui Contract. În cazul în care Prestatorul nu respectă aceste obligații, 
Achizitorul va avea dreptul să refuze plata. 

 
Art. 3. Durata Contractului 
3.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți. 

3.2. Durata prezentului Contract este de 3 luni de la data intrării în vigoare a Contractului, cu posibilitatea 
de denunțare unilaterală de către Achizitor, conform art. 19 din prezentul contract. 

 
Art. 4. Executarea Contractului  
4.1. Prestarea Serviciilor care fac obiectul Contractului începe la data intrării în vigoare a Contractului, dar 

numai după constituirea garanției de bună execuție.  
 

Art. 5. Documentele Contractului 
5.1. Documentele Contractului sunt: 
a) caietul de sarcini/documentaţia descriptivă; 
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
a) invitatia la reofertare (numai în cazul contractelor subsecevnte); 
b) dovada constituirii garanţiei de bună execuţie; 
c) actele adiţionale, dacă există; 



Pagina 3 din 9 
 

d) contractul de asociere, dacă este cazul; 
e) acordul de confidențialitate, dacă este cazul; 
f) contractele încheiate de către Prestator cu subcontractanții desemnați în ofertă, după caz; 
g) angajament de susținere al terțului susținător și documente - anexă din care rezultă modul efectiv prin 
care terțul susținător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, după caz. 
 
Art. 6. Modalități de plată 
6.1. Facturile emise de Prestator vor fi achitate de Achizitor în termen de maxim 30 de zile de la 

înregistrarea acestora la sediul Achizitorului.  
6.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul doar în baza proceselor verbale de recepție a Serviciilor. 
6.3. Dacă Achizitorul nu onorează facturile la expirarea perioadei prevăzute la art. 6.1., Prestatorul are 

dreptul de a sista prestarea Serviciilor. Prestatorul va relua prestarea Serviciilor în cel mult 24 de ore 
de la data achitării facturii de către Achizitor. 

6.4. Părțile pot conveni efectuarea de plăţi parţiale dacă, în derularea Contractului, Serviciile au fost 
prevăzute pe stadii/etape intermediare, care presupun predarea unor documente la finele acestora. 

6.5. Plăţile parţiale se vor face la valoarea Serviciilor prestate, pe baza proceselor-verbale de recepţie 
intermediare, precum şi a documentelor justificative de prestare, astfel încât să permită o rapidă şi 
sigură verificare a lor. Pe baza acestor documente, Achizitorul va putea face scăzăminte pentru Servicii 
făcute Prestatorului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele 
sunt prevăzute în prezentul contract sau ca urmare a unor prevederi legale. Termenul de plată al 
facturilor parțiale este de 30 de zile de la înregistrarea facturii la sediul Achizitorului. 

6.6. Plăţile parţiale nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a Prestatorului; ele nu se 
consideră  ca recepţie a Serviciilor prestate de către Achizitor. 

6.7. Plata facturii finale se va face după verificarea şi semnarea procesului-verbal de recepţie finală de 
către Achizitor, în termenul prevazut la 6.1. 

 
Art. 7. Sancţiuni pentru neexecutarea obligaţiilor 
7.1. În cazul în care Prestatorul nu execută, execută cu întârziere sau defectuos obligaţiile asumate prin 

Contract, atunci acesta datorează Achizitorului, cu titlu de penalități de întârziere, un procent de 0,05 
din valoarea Contractului, pentru fiecare zi de întârziere, de la scadența obligațiilor și până la 
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a acestora. Factura aferentă penalităților se plătește de către 
Prestator în termen de 5 zile de la primirea acesteia. 

7.2. În cazul în care Achizitorul nu execută obligația de plată, atunci Prestatorul are dreptul de pretinde, cu 
titlu de penalități, un procent de 0,05 din valoarea facturii neachitată pentru fiecare zi de întârziere, 
până la îndeplinirea efectivă a obligației. 

7.3. 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 Achizitor.   

7.4. Nerespectarea obligațiilor asumate la art. 7.1, 8.1, 8.7, 10.1, 12.1, 15.1, 15.5 din prezentul Contract de 
către Prestator, respectiv nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 11.1 din prezentul Contract de 
către Achizitor, dă dreptul părții lezate de a considera Contractul reziliat de drept și de a pretinde plata 
de daune-interese; în acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din Contract îndeplinită până la data rezilierii Contractului.  

7.5. În cazul în care intervine sancțiunea rezilierii în condițiile art. 7.4, Prestatorul datorează Achizitorului 
daune-interese în cuantum egal cu valoarea Contractului.  

7.6. Prestatorul este de drept în întârziere prin simpla împlinire a termenelor stabilite pentru executarea 
obligațiilor sale asumate în prezentul contract. 

7.7. Prestatorul își asumă riscul schimbării împrejurărilor care intervin după încheierea contractului, 
renunțând la beneficiul impreviziunii. 
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Art. 8. Garanţia de bună execuţie a contractului 
8.1. Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a Contractului în maxim 5 zile 

lucrătoare de la încheierea Contractului. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a Contractului 
reprezintă 10% din preţul Contractului fără TVA, respectiv ………………. lei. Suma stabilită drept 
garanție se va constitui prin una din următoarele variante: 

− scrisoare de garanție bancară de bună execuție sau prin depunerea în numerar la casieria 
Achizitorului, dacă valoarea garanției este sub 5000 lei 

− ordin de plata în contul Achizitorului; 
− orice alt instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o 

societate de asigurări. 
8.2. Perioada garanției de bună execuție se întinde pe toată durata Contractului, la care se adaugă 15 zile.  
8.3. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Prestatorul a făcut dovada 

constituirii garanţiei de bună execuţie. 
8.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 

creat, dacă Prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile 
asumate prin prezentul Contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 
Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au 
fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului.    

8.5. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de 
către contractant a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, dacă Achizitorul nu a ridicat până la 
acea dată pretenţii asupra ei. 

8.6. Plățile parțiale efectuate în baza prezentului Contract nu implică reducerea proporțională a garanției de 
bună execuție.  

8.7. În cazul prelungirii duratei contractului, Prestatorul este obligat să prelungească în mod corespunzător 
garanția de bună execuție. 

8.8. Dacă pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parțial sau total Garanția de bună 
execuție constituită până la data executării ei, Prestatorul are obligația de a reîntregi sau de a 
reconstitui în totalitate Garanția de bună execuție a Contractului, în termen de maximum 5 (cinci) zile 
de la executare.  

 
Art. 9. Definiţii  
 
Achizitor și Prestator înseamnă părțile contractante, așa cum sunt 

acestea numite în prezentul Contract; 
Contractul prezentul act juridic care reprezintă acordul de 

voinţă al Achizitorului și Prestatorului, anexele și 
actele adiționale, precum și documentele 
Contractului, enumerate la art. 5; 

Forță Majoră înseamnă evenimentul definit de art.1.351 alin. 
(2) din Codul civil; 

Prețul Contractului 
 
 
 
 
Proces-verbal de recepţie 

înseamnă prețul plătibil Prestatorului de către 
Achizitor, în baza Contractului, pentru 
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a 
tuturor obligațiilor asumate prin Contract; 
 
înseamnă document semnat de către Achizitor și 
Prestator, în baza contractului, care atestă faptul 
că Serviciile au fost livrate , în care se 
menționează dacă au fost sau nu descoperite 
neconformități/vicii aparente față de 
documentele contractului; 

Servicii înseamnă activitățile a căror prestare face 
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obiect al Contractului; 
Zi înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 

365 de zile. 
 
 

Art. 10. Obligaţiile Prestatorului 
10.1. Prestatorul se obligă să presteze Serviciile care fac obiectul prezentului Contract în perioada convenită, 

la standardele şi/sau performanţele prezentate în documentele Contractului.  
10.2. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea Serviciilor, să asigure resursele umane, materiale, 

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 prevăzută în Contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din Contract. 

10.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia Serviciilor în conformitate cu graficul de prestare 
convenit la semnarea Contractului de către Părţi. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 
Contractului. 

10.4. Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea Contractului fără aprobarea 
prealabilă a Achizitorului  şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile 
sale faţă de Achizitor conform prezentului Contract.  

10.5. Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii şi, 
după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu privire la 
libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, eliminarea 
discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii minorilor.  

10.6. Prestatorul va prezenta rapoartele conform celor specificate în Caietul de Sarcini. 
10.7. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în Romania şi se va 

asigura că și personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa sau orice altă persoană 
implicată de Prestator în executarea prezentului contract va respecta şi se va supune, de asemenea, 
aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi Achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în 
justiţie rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul său, 
salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa sau de către orice altă persoană implicată de 
Prestator în executarea prezentului Contract. 

10.8. Dacă Prestatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor 
fi ţinute solidar de îndeplinirea obligaţiilor din Contract. Persoana desemnată de asociere să acţioneze 
în numele sau în cadrul Contractului va avea autoritatea de a reprezenta şi angaja contractual 
asocierea. 

10.9. Schimbarea liderului asocierii trebuie notificată Achizitorului.  
10.10. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile folosite 
pentru sau în legătură cu Serviciile prestate şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări ale 
dreptului de proprietate intelectuală. 
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Art. 11. Obligaţiile Achizitorului 
11.1. Achizitorul se obligă să achite prețul prevăzut la art. 2 la termenele și în condițiile stabilite în Contract. 
11.2. Achizitorul se obligă să recepționeze Serviciile prestate în termenul convenit, cu respectarea  

prevederilor art. 13 din Contract. 
11.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului, într-un termen rezonabil, orice informaţii pe 

care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 
Contractului. 

 
Art. 12. Începere, finalizare, întârzieri, suspendare a prestării Serviciilor 
12.1.  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea Serviciilor conform art. 4 din Contract.  
12.2. 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 Părţi, 
termen care se calculează de la data începerii prestării Serviciilor. 

12.3.  În cazul apariției unor circumstanțe pe care o entitate contractantă care acționează cu diligență nu le-
ar fi putut prevedea, condiții care se încadrează în prevederile art.235-244 din Legea nr.99/2016 astfel 
încât să nu reprezinte o modificare substanțială a Contractului, Achizitorul are dreptul de a sista 
prestarea serviciilor sau a unei părți a acestora până la data la care împrejurările care au determinat 
sistarea au încetat. În această situaţie, Prestatorul va fi notificat cu privire la sistarea Lucrărilor. 

12.4.  Pe perioada sistării serviciilor, termenul de execuție și durata Contractului nu curg, urmând a fi reluate 
la data încetării cauzei de sistare. Durata de valabilitate a garanției de bună execuție se va prelungi în 
mod corespunzător. La încetarea cauzei care a impus suspendarea, se vor comunica prin notificare 
data reluării prestării Serviciilor și noile termene contractuale. 

12.5. Ordinul de suspendare a prestării Serviciilor se va emite exclusiv de către Achizitor.  
12.6.  Dacă pe parcursul îndeplinirii Contractului Prestatorul nu poate respecta graficul de prestare, acesta 

are obligaţia de a notifica acest lucru, cu minimum 3 zile înaintea scadenței obligației, Achizitorului. 
Modificarea termenului/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul 
Părţilor, prin act adiţional, în baza unei motivații care să se încadreze în limitele stabilite de legislația 
privind achizițiile sectoriale. Cu excepția cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a 
termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita 
daune-interese Prestatorului.  

 
Art. 13. Recepţie şi verificări  
13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 

prevederile din documentele Contractului.  
13.2. Verificările vor fi efectuate conform prevederilor stabilite în documentația de atribuire. 
13.3. Achizitorul are obligaţia de a notifica Prestatorului, în scris, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi 

pentru acest scop. 
13.4. Dacă Prestatorul nu se prezintă la data şi locul stabilite, Achizitorul poate începe efectuarea verificărilor 

care se vor considera a fi efectuate în prezenţa Prestatorului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind 
corecte. 

13.5. Operaţiunile recepţiei implică activitățile descrise în caietul de sarcini.  
13.6. Operaţiunile precizate la art. 13.5. fac obiectul unui raport întocmit la faţa locului de către Achizitor, 

semnat atât de către acesta cât şi de Prestator. În cazul în care Prestatorul refuză să semneze 
raportul, se menţionează acest fapt. O copie a raportului se va transmite Prestatorului în cel mult 5 zile 
de la data întocmirii. 

13.7. Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate în termenul stabilit de Achizitor, după 
luarea  la cunoştinţă a raportului prevăzut la art. 13.6. de către Prestator. 

13.8. Procesul-verbal de recepţie a Serviciilor prestate va fi semnat de către Achizitor, sub rezerva remedierii 
tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate. 

 



Pagina 7 din 9 
 

Art. 14. Amendamente  
14.1.  Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină modificarea clauzelor acestuia, prin 

act adiţional, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 235-244 din Legea nr. 99/2016, coroborat cu 
prevederile art. 158-160 din HG nr. 394/2016. 

 
Art. 15. Subcontractanţi 
15.1. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din Contract, de a încheia contracte cu 

subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care a semnat Contractul cu Achizitorul. 
15.2. Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea Contractului toate contractele încheiate cu 

subcontractanţii desemnaţi. 
15.3. Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia 

se constituie în anexe la Contract. 
15.4. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care subcontractantul/ 

subcontractanții îndeplineşte/îndeplinesc Contractul. 
15.5. Prestatorul poate implica noi subcontractanți/schimba oricare subcontractant, cu condiţia ca 

implicarea/schimbarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului sectorial, și 
numai după aprobarea primită din partea Achizitorului. Schimbarea / introducerea de subcontractanțiva 
fi realizată numai după notificarea Achizitorului, cu acordul expres al acestuia si nu va modifica prețul 
Contractului.. 

 
Art. 16. Terți susținători 
16.1. Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea Contractului toate angajamentele de susținere 

încheiate cu terții susținători desemnaţi în ofertă. 
16.2. Lista terților susținători, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi angajamentele de susținere 

încheiate cu aceştia și documentele - anexă din care rezultă modul efectiv prin care terțul susținător va 
asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere se constituie în anexe la prezentul Contract. 

16.3. În cazul in care Prestatorul apelează la susținerea unui/unor terț/i pentru îndeplinirea criteriilor 
referitoare la situația economică și financiară, Prestatorul și terțul/terții susținător/i răspund în mod 
solidar pentru executarea contractului sectorial.  

 
Art. 17. Forţa majoră 
17.1. Forţa majoră exonerează de răspundere Părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor 

asumate prin prezentul Contract, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil. 
17.2. Forța majoră trebuie constatată de o autoritate competentă. 
17.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţă celeilalte părţi, în scris, în 

maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 10 (zece) 
zile de la apariţie. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Partea care 
invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţă celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în 
maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.  

17.4. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 90 (nouăzeci) zile, fiecare parte poate 
renunţa la executarea Contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din Părţi nu are dreptul de a 
cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile care le 
incumbă în temeiul legii şi al Contractului până la data respectivă. 

 
Art. 18. Încetarea Contractului 
18.1. Prezentul Contract încetează în următoarele condiţii: 

a) executare integrală; 
b) la expirarea termenului prevăzut la art. 3 din prezentul Contract; 
c) prin acordul Părţilor; 
d) prin reziliere, în condiţiile art. 7.4. 
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e) de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanței de judecată, în cazul în care față de 
una dintre părți a fost declarată procedura de faliment înainte de începerea executării 
Contractului; 

f)  prin denunțare unilaterală din partea Achizitorului, cu un preaviz de 10 zile. 
Art. 19. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța Contractul, printr-o notificare scrisă adresată  

Prestatorului, dacă împotriva acestuia din urmă se deschide procedura falimentului, Prestatorul având 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data 
denunțării unilaterale a Contractului. 

Art. 20. Soluţionarea litigiilor 
20.1. 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. 

20.2. 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.  

 
Art. 21. Legea guvernantă 
21.1. Prezentul Contract este guvernat de legea română. 
21.2. În cazul în care prezentul Contract este încheiat în mai multe limbi, va prevala varianta în limba 

română. 
 
Art. 22. Comunicări 
22.1. Orice comunicare între Părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în 

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

primirii comunicării. 
22.4. Orice comunicare făcută de una din părţi: 

a) va fi redactată în scris şi depusă personal de parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea recepţionării 
documentului, la adresele următoare: 
Pentru Achizitor:  
Adresă:  
Email:  
Persoană de contact:  
Pentru Prestator: 
Adresă:  
Email:  
Persoană de contact:  

b) va fi considerată recepţionată, dacă nu se prevede altfel în cuprinsul Contractului, la momentul 
înmânării, dacă este depusă personal de către una din părți, la momentul primirii de către 
destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau în momentul 
primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax (cu condiţia 
că trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată recepţionată la 
prima oră a zilei lucrătoare următoare). 

22.5. Părţile se declară de acord că nerespectarea cerinţelor prevăzute de paragraful anterior să fie 
sancţionată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.  

22.6. Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte părţi 
decât în cazul în care a fost notificată în prealabil, în condiţiile mai sus amintite. 
Sau 

 
Art. 23. Caracterul confidențial al Contractului  
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23.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:  
a)  să facă cunoscut prezentul Contract sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afară de 

acele persoane implicate în executarea prezentului Contract, cu excepția părților din Contract 
care au fost făcute publice de către Achizitor anterior semnării prezentului Contract;  

b)   să utilizeze informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a 
prezentului Contract în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.  

23.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea prezentului Contract se va 
face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii 
acestuia. 

23.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la 
Contract, dacă:  

a)   informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 
contractantă; sau  

b)   informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante 
pentru asemenea dezvăluire; sau  

c)   partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. 
 
 
Art. 24. Acceptare expresă a clauzelor standard 
24.1. Cunoscând dispozițiile art. 1.203 din Codul civil, Părțile declară că înțeleg și acceptă prevederile art. 6, 

7, art. 18, art. 20 și art. 22  din Contract.  
 
Art. 25. Dispoziții generale 
25.1.  Invalidarea, anularea sau nulitatea, totală sau parțială, a uneia dintre clauze nu atrage după sine 

invalidarea, anularea sau nulitatea întregului Contract. 
 
Art. 26.  Interpretare 
26.1. 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. 
26.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în 

mod diferit, termenele calculându-se conform art. 2.553 din Codului Civil. 
 
Art. 27. Reprezentare 
27.1. Reprezentanții părților, care semnează prezentul Contract, declară că au capacitatea să încheie 

prezentul contract și că acest act al încheierii se înscrie în limitele puterii conferite de către 
reprezentatul fiecăruia. 

 
Părţile au înțeles să încheie azi .......................... prezentul Contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.  
   
 ACHIZITOR ,                                  PRESTATOR ,   
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.                           ................................................ 
 
 
 
 
 
ÎNTOCMIT, 
Mădălina-Georgeta Bordi 
Biroul Achiziții cu Finanțare Externă 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECȚIUNEA FORMULARE 
 

„SERVICII DE CAZARE INTERNĂ” 
cod CPV  55110000-4 

Valoare estimată: 1.250.275 LEI 
 

 Contract sectorial de servicii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ 
 

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ 
P-ţa C.I. MOTAŞ nr.1 
             (denumirea entității contractante și adresa completă) 
 

Ca urmare a invitației de participare, nr. ….... din …….......……..,  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea: 
…………………………………………….. 
noi ...................................................... (denumirea/numele ofertantului, date de identificare şi adresa completă), 
depunem în SEAP următoarele: 

1. Documentul ......................................................... (tipul, seria/ numărul, emitentul) privind 
garanţia pentru participare în cuantumul, forma și perioada de valabilitate stabilite de 
dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; 

2. Oferta noastră cuprinzând: DUAE, Propunere tehnică și Propunere financiară. 
Persoana care reprezintă societatea la procedură este ....................................................…………  
 Ne angajăm, în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire, să încheiem cu S.N.T.G.N. 
TRANSGAZ S.A. contractul sectorial în cazul in care oferta noastra este declarata castigatoare şi să constituim 
garanţia de bună execuţie.  

         În cazul neîndeplinirii unuia dintre angajamentele stipulate, am luat la cunoştinţă că vom decade din 
drepturile câştigate în urma atribuirii, iar garanţia depusă în vederea participării la procedură va fi încasată de 
către entitatea contractantă. 

Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru 
legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea participării la procedură, precum şi 
pentru realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor furnizate/ făcute în cadrul procedurii. 

Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare, aferente 
procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea. 
              Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
 
    Data completării  

Operator economic,  
(semnatura autorizata si stampila) 

 

  
  



 
GARANȚIE DE PARTICIPARE  
BANCA          
__(denumirea)__ 
                

SCRISOARE  DE  GARANȚIE  BANCARĂ 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului sectorial / acordului-cadru 

 
Către __(denumirea entității contractante și adresa completă)__ 
 

 Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului sectorial / acordului-cadru __(denumire)_, noi 
__(denumirea băncii)__, având sediul înregistrat la __(adresa băncii)__, ne obligăm față de __(denumirea 
entității contractante) _ să plătim suma de __(în litere și în cifre)_, necondiționat, respectiv la prima cerere a 
beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate și fără ca aceasta să aibă 
obligația de a-și motiva cererea respectivă, din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile 
următoare: 
    a) ofertantul __(denumirea/numele)__ și-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
     b) oferta sa fiind stabilită cîștigătoare, ofertantul ____(denumirea/numele)_ nu a constituit garanția de bună 
execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului sectorial / contractului subsecvent; 
     c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul ___(denumirea/numele)__ 
a refuzat să semneze contractul sectorial / acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei. 

Prezenta garanție este irevocabilă. 
Prezenta garanție este valabilă până la data de ______________________ (va fi cel puţin egală cu 

perioada minimă de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitată prin documentaţia de atribuire. Numărul de 
zile va fi calculat de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, începând cu ziua următoare datei limită 
de depunere a ofertelor.) 

 
Parafată de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

              
          (semnatura autorizată și ștampila) 
 
  



 
 
 
BANCA/ SOCIETATEA DE ASIGURARI 
(denumirea)  

 
 
 

SCRISOARE DE GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE 
 
 

Către SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ  
P-ta C.I. Motaș nr. 1  
 (denumirea entității contractante și adresa completă)  

 
 

Cu privire la contractul sectorial avand ca obiect  „………………”, încheiat între …………………… , în calitate 
de contractant, și SNTGN TRANSGAZ SA, în calitate de,entitate contractanta ne obligăm în mod irevocabil, prin 
prezenta, să plătim în favoarea entitatii contractante până la concurența sumei de ………………… reprezentand 
………….% din valoarea contractului sectorial/subsecvent, respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa 
cerere însoțită de o declarație cu privire la neîndeplinirea obligațiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt 
acestea prevăzute în contractul sectorial / contractul subsecvent mai sus menționat. Plata se va face în termenul 
menționat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentara din partea entitatii contractante sau a contractantului.  
 
Prezenta garantie este valabila pana la data de …………. 
 
În cazul în care părțile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să 
modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obține acordul nostru 
prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanție iși pierde valabilitatea.  

 
 
Parafată de Banca/ Societatea de asigurari ………….în ziua ………. luna ……….. anul ………… 

 
 
  (semnatură autorizată și ștampila) 

 
 
 
 
 
  



 OPERATOR ECONOMIC        
  (denumirea/numele) 
 
 

FORMULAR DE OFERTA  
Către ....................................................................................................... 

(denumirea entității contractante şi adresa completă) 
 

 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... (denumirea/numele ofertantului) 
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm 
...................... (denumirea serviciului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda 
ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ..............................................lei (suma în 
litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din anexă, în graficul de 
timp solicitat de entitatea contractantă. (se va indica anexa la formular) 
3.Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) 
respectiv 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. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de 
bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 

 depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod 
clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 nu depunem ofertă alternativă. 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului sectorial / acordului-cadru aceasta ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract 
angajant între noi. 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

Data _____/_____/_____ 
 

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

 
L.S. 

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



 
OPERATOR ECONOMIC        
  (denumirea/numele) 
 
 
 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
 SERVICII DE CAZĂRI INTERNE 

 
Anexă la ofertă 

NEXA 1 - lista locațiilor pentru care operatorii economici trebuie sa transmită tarifele maximale 
aplicabile pe toată durata contractului, ofertarea  
trebuie să fie sub tariful maxim prevăzut în tabel 

MENȚIUNE IMPORTANTĂ: OFERTANȚII VOR COMPLETA TARIFE PENTRU TOATE POZIȚIILE DIN 
ANEXA 1, OFERTELE CARE NU CONȚIN PREȚURI OFERTATE PENTRU TOATE POZIȚIILE SOLICITAT  
VOR FI DECLARATE NECONFORME. TARIFELE DIN TABEL REPREZINTĂ VALOAREA ESTIMATĂ A 
TARIFULUI MAXIM ACCEPTAT 

OFERTELE FINANCIARE VOR FI TRANSMISE ÎN LEI 

Nr.  
crt.  Localitatea Hotel de 3 stele Hotel de 4 stele Hotel de 5 stele 

    Preț maxim ACCEPTAT/noapte  
la 3* (lei) 

Preț maxim ACCEPTAT/noapte 
  La 4* (lei) 

Preț maxim ACCEPTAT/noapte  
la 5* (lei) 

0 1  
2 3 4 

1 București 350 400 560 

2 Mediaș 250 340 0 

3 Constanța sezon 300 340 1170 

4 Constanța extra-sezon 250 270 1000 

5 Brașov și Valea Prahovei 
sezon 290 360 425 

6 Brașov și Valea Prahovei 
extra-sezon 260 270 425 

7 Arad 290 310 0 

8 Bacău 260 340 0 

9 Brăila 260 370 0 

10 Cluj-Napoca 260 350 390 

11 Craiova 250 280 0 

12 Pitești 230 250 0 

13 Ploiești 250 280 290 

14 Timișoara 280 300 340 

15 Iași 280 290 340 

16 Piatra Neamț 220 240 0 

17 Botoșani 180 180 0 

18 Oradea 220 220 0 

19 Baia Mare 170 210 0 

20 Satu Mare 170 200 0 

21 Caransebeș 160 0 0 

22 Deva 200 220 0 

23 Târgoviște  190 0 0 



24 Drăgășani 190 0 0 

25 Tg Jiu 230 0 0 

26 Giurgiu 250 0 0 

27 Buzău 200 230 0 

28 Galați 250 250 0 

29 Tulcea 200 230 0 

30 Sibiu 240 340 390 

31 Sighișoara 230 270 340 

    

MENȚIUNE IMPORTANTĂ:  
OPERATORII ECONOMICI TREBUIE SĂ OFERTEZE UN TARIF FERM PENTRU FIECARE POZIȚIE DIN 
CENTRALIZATOR, VALABIL PE TOATĂ DURATA CONTRACTULUI  

 

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT   
 

............................................. 
(semnătura autorizată și ștampila) 

L.S
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DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE 
 

 
 
 Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit al 
................... (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), in nume propriu si in numele asocierii (dupa caz) declar ca 
sunt de acord cu toate prevederile contractului sectorial / acordului-cadru și contractului subsecvent publicat in cadrul 
prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora.  
 
 
 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de __________________, legal 
autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                            (denumire/nume operator economic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A se completa de către ofertant. 
A se completa de către asociere, în cazul ofertei comune. 
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OPERATOR ECONOMIC        
  (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARATIE 
de neîncadrare în situațiile prevăzute de art. 73 din Legea Nr. 99/2016 privind evitarea conflictului de 

interese 
Partea III: Motive de excludere, C: Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale 

Articolul 57 alineatul (4) din Directiva 2014/24/UE 
 
 
 Subsemnatul(a) ......................................................... (denumirea, numele operatorului economic), in 
calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător la procedura de ____________ pentru 
atribuirea contractului sectorial avand ca obiect: ___________________________, la data de .......................... 
(zi/luna/an), organizata de SNTGN TRANSGAZ SA Medias , declar pe propria raspundere ca nu ma incadrez in 
nici una din situatiile prevazute de art. 73 din Legea nr. 99/2016, de mai jos, respectiv: 

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are 
acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante sau al furnizorului 
de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire; 

- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt 
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii 
de decizie în cadrul entităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

 
 Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: 
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________    
 

Inteleg ca in cazul in care se constată existența unui conflict de interese, voi putea fi eliminat din procedura 
de atribuire, conform prevederilor art.75 alin. 3 din Legea nr. 99/2016. 
 
Data completarii  
………..............                                                                                                                     Operator economic, 
                                                                                                                                             .............................. 
 
 
 
A se completa de către ofertant. 
A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul ofertei comune. 
A se completa de către terțul susținător, după caz. 
A se completa de către subcontractanți, după caz. 
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OPERATOR ECONOMIC       FORMULAR III A   
     
  (denumirea/numele) 
 

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 177 din Legea 99/2016  privind achizițiile sectoriale  
 
Subsemnatul _______________(nume, prenume)________________, reprezentant împuternicit al 

________(denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului)_________,  declar pe propria răspundere, sub 
sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una dintre 
situațiile prevăzute la art. 177 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale cu modificările și completăile ulterioare, 
respectiv: 
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută la 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 la art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute la 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 la art. 18^1 - 18^5 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 la 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 la 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 la 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 la 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; 
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 
noiembrie 1995. 
 
 

    Data completării                              Candidat/ofertant, 
          ……………….                  (semnatura autorizată) 

 
 
 
 

 
 
 
A se completa de către ofertant. 
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A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul ofertei comune. 
A se completa de către subcontractant, după caz. 
A se completa de către terțul susținător, după caz. 
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OPERATOR ECONOMIC      FORMULAR IIIB      
(denumirea/numele) 

 

 

Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 178  

din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale 

 

 

Prin prezenta declar faptul că Societatea ………………………………………. respectă prevederile art. 178 din Legea nr. 
99/2016 privind achizițiile sectoriale și nu și-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul 
general consolidat. 
 

În susținerea celor declarate, la solicitarea entității contractante,:  
- Certificate privind plata, la data solicitării, a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat 

inclusiv contributia pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in 
care candidatul/ofertantul este rezident). 
 
 
Data completării:     Ofertant  (denumire) 
       Semnătură autorizată 
 
 
 
 
 
 

A se completa de către ofertant. 
A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul ofertei comune. 
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OPERATOR ECONOMIC       FORMULAR III C 1 
(denumirea/numele) 

Declarație privind neîncararea în situațiile prevăzute la art. 180 din Legea 99/2016  privind achizițiile 
sectoriale  

Subsemnatul _______________(nume, prenume)________________, reprezentant împuternicit al 
________(denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului)_________,  declar pe propria răspundere, sub 
sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una dintre 
situațiile prevăzute la art. 180 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale cu modificările și completăile ulterioare, 
respectiv: 

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 64 alin. (1), iar entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc 
de probă adecvat, cum ar fi decizii ale entităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii; 

b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară, sau în încetarea activităţii; 

c) a comis o abatere profesională gravă, care îi pune în discuţie integritatea, iar entitatea contractantă poate demonstra 
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti, a unei autorităţi administrative 
sau a unei organizaţii internaţionale; 

d) entitatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a 
încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau/în legătură cu procedura în 
cauză; 

e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau/în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate 
fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe, prevăzute la art. 75 alin. (3); 

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a 
concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 

g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de 
achiziţii publice, al unui contract sectorial 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) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea entităţii 
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a 
prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 

i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al entităţii contractante, să obţină 
informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din 
neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor entităţii contractante privind excluderea 
din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului 
sectorial/acordului-cadru către respectivul operator economic. 

 Data completarii ......................                                                 Ofertant, 

        (semnatura autorizată) 

 
A se completa de către ofertant. 
A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul ofertei comune. 
A se completa de către subcontractant, după caz. 
A se completa de către terțul susținător, după caz. 
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DECLARAŢIE 
privind depunerea unei oferte comune 

 
 
 
Subsemnaţii, 
a) ................................................................................................, reprezentant legal al 
________________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) - 
lider al asocierii 
şi 
b) ................................................................................................, reprezentant legal al 
________________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) – 
asociat 
…………………………………………………… 
in cadrul procedurii de atribuire a contractului sectorial avand ca obiect ..........................................., organizată de  
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. declarăm pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in declaraţii, că 
depunem ofertă comună, ne asumăm obligaţia solidară pentru oferta comună şi ne angajăm să răspundem in solidar pentru 
orice consecinţe ale viitorului contract sectorial in cazul in care oferta comună va fi declarată castigatoare. 
 
Data completării .......................... 
 
 
 
OPERATOR ECONOMIC,     OPERATOR ECONOMIC, 
           …………….                              …………… 
(semnătura autorizată și ștampila)    (semnătura autorizată și ștampila) 
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OPERATOR ECONOMIC       FORMULAR IV C 4  
      
  (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

Declarație  privind  partea/părțile  din  contract  care  sunt   
îndeplinite  de subcontractanți  și  specializarea  acestora  

 
(DUAE, Partea IV: Criteriile de selecție, C: Capacitatea tehnică și profesională, Articolul 58 alineatul (4) din Directiva 2014/24/UE) 

 
 
 
 
 

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al 
......................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt 
reale. 
De asemenea, declar că subcontractanții au completat un DUAE distinct, conform cerințelor entității contractante, 
în conformitate cu prevederile art. 68 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.  
Prezentam in anexa acordurile încheiate cu subcontractanții, care vor constitui anexe la contract.  
 
 
 

Nr.crt Denumire / 
nume 

subcontractant 
 

Datele de recunoaștere 
ale subcontractanţilor 

 

Specializarea 
  

Partea/părțile din 
contract  ce 
urmează a fi 

subcontractate 

Procent 
subcontractare 

(% din 
valoarea 

contractului) 

Specimen de 
semnătură 

subcontractant 

       
       
       
       
       

 
 

 
Data completarii                                                     Ofertant, 

       (semnatura autorizată) 
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Terţ susţinător financiar 
(denumirea)                                   
 

ANGAJAMENT 
privind susţinerea financiară a ofertantului/grupului de operatori economici 

 
 
Către: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. 
          Piata C.I. Motas nr.1, Medias, jud. Sibiu  

 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului sectorial……………………………………………….., noi 
.......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător 
financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea 
ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a 
tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului sectorial / acordului-cadru ce 
urmează a fi încheiat între ofertant şi entitatea contractantă. 

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse 
în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea 
ofertantului/grupului de operatori economici) urmatoarele resurse: .................................................................. (se vor 
enumera in conformitate cu prevederile art. 196 Legea nr. 99/2016), necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi 
la termen a contractului sectorial / acordului-cadru. 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 
răspundem faţă de entitatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul 
de operatori economici), în baza contractului sectorial / acordului-cadru şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/grupului 
de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi 
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.  

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi 
irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de entitatea contractantă, cât şi faţă de ............ 
(denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu 
întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru 
prejudiciile cauzate entității contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 196 din Legea nr. 
99/2016, care dă dreptul entității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care 
decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 
Data completării,     Terţ susţinător, 

(semnătură autorizată) 
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Angajament privind susţinerea tehnica – Experiență similară 
 
Terţ susţinător tehnic 
 (denumirea) 

ANGAJAMENT 
privind susţinerea tehnică - experiență similară  

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 
 
 

Către, .......................................................................... 
(denumirea entității contractante şi adresa completă) 

 
 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului sectorial / acordului-cadru.............................. (denumirea 
contractului sectorial / acordului-cadru), noi ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat la 
.................. (adresa terţului susţinător tehnic), ne obligăm ca, în situația în care................ (denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) întâmpină dificultăți de natură tehnică, pe parcursul derulării 
contractului, să garantăm, necondiţionat şi irevocabil entității contractante achizitoare, susținerea tehnică pentru îndeplinirea 
contractului conform ofertei prezentate şi a contractului sectorial / acordului-cadru ce urmează a fi încheiat între ofertant şi 
entitatea contractantă. 

Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în 
propunerea financiară. 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinătortehnic), declarăm că înţelegem să răspundem faţă 
de entitatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură cu susținerea experienței similare care rezultă din 
documentul anexat prezentului Angajament.  

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 196 din Legea 
nr. 99/2016, care dă dreptul entității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate 
prin angajamentul de susținere tehnică acordat .............................................................. (denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 
 
Data completării,       Terţ susţinător, 

...........................       ..................... 
(semnătură autorizată) 
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Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiență similară 

Terţ susţinător tehnic 
 (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  
PRIVIND EXPERINȚA SIMILARĂ *) 

 
Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume) în calitate de împuternicit al 

................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat la 

.............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.: ..............................., 
fax: ............................, 
e-mail: ......................................................, 
Cod fiscal ............................., 
Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, data), obiectul de activitate, pe 
domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după caz, certificatul constatator 
conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se 
înscrie obiectul contractului de achiziţie) 
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare) 
2._____________________________________________________ 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai 
jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
 

 
Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Denumirea 
si obiectul 

contractului 
+ 

Numărul si 
data 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
+ 

Adresa 

 
Calitatea  

prestatorului 
in  

contract**) 

 
Prețul total 

al 
contractului 

(lei) 

 
Procent 

îndeplinit 
de  

prestator/ 
(%) 

 
Perioada 

de derulare 
a 

contractului 
***) 

Contravaloarea 
serviciilor 

prestate în 
perioada de 

referință 
****)  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1 
 

        

 
2 

        

 
Data completarii 

Terţ susţinător, 
Prin reprezentant legal /reprezentant imputernicit 

(semnatura autorizata) 
*) Pentru contractele prezentate în tabelul de mai sus se depun certificate de bună execuție / documente emise sau 
contrasemnate de o autoritate/entitate ori de catre clientul privat beneficiar. Respectivele certificări indică beneficiarii, 
indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul prestării serviciilor şi 
precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit. 
**) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant 
conducător (lider de asociere); contractant asociat; subcontractant. 
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***) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 
****) Se vor depune documente justificative care demonstrează contravaloarea serviciilor prestate în perioada de referință.  
 
 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

 (semnătură autorizată) 
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Terţ susţinător 
 (denumirea) 

ANGAJAMENT 
privind susţinerea tehnica si profesională 

a ofertantului/grupului de operatori economici 
 
 

Către: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. 
          Piata C.I. Motas nr.1, Medias, jud. Sibiu  

 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului sectorial / acordului-cadru……………………………………………, noi ............. 
(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi 
profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de 
operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate 
de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului sectorial / acordului-cadru ce urmează a fi încheiat între ofertant şi entitatea 
contractantă. 
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea 
financiară. 
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului//grupului de 
operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ................................................................(se 
vor enumera in conformitate cu prevederile art. 196 din Legea nr. 99/2016) necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la 
termen a contractului sectorial / acordului-cadru. 
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă 
de entitatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/grupul de operatori 
economici), în baza contractului sectorial / acordului-cadru, şi pentru care ................ (denumire operatorul/grupul de operatori economici) 
a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea 
beneficiului de diviziune sau discuţiune. 
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul 
de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de entitatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de 
ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a 
obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile 
cauzate entității contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. 
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.196 din Legea nr. 99/2016, care dă dreptul entității 
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională 
acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici). 

Data completării,      Terţ susţinător, 
...........................      .....................(semnătură autorizată) 
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Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional  
 

 
Terţ susţinător tehnic şi profesional 
 (denumirea) 
 

 
Declaraţie 

 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat 
privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru 
îndeplinirea contractului sectorial / acordului-cadru............................................................. sunt reale. 

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea 
pe parcursul îndeplinirii contractului sectorial / acordului-cadru având ca obiect..........................................................( obiectul 
contractului).  
 

LISTA 
privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv folosite pentru 

îndeplinirea contractului sectorial / acordului-cadru 
 

Nr.  
crt 

Denumire utilaj/echipament/instalaţie Cantitate 
U.M. 

Forma de deţinere 

   Proprietate  În chirie 
     
     
     

 
 
 Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită 
.............................................. ....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori 
economici). 
 

Data completării,      Terţ susţinător, 
(semnătură autorizată) 
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 Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional 
 

Terţ susţinător tehnic şi profesional 
 (denumirea) 
 

Declaraţie 
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind 
efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera 
contractului sectorial / acordului-cadru.................................................... sunt reale. 

LISTA 
privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv 

alocate pentru îndeplinirea contractului sectorial / acordului-cadru 
 

 Anul 1 Anul 2 Anul 3 
Personal angajat    
Din care personal de conducere    
Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea 
contractului 

   

Din care personal de conducere efectiv 
alocat pentru îndeplinirea contractului 

   

 
Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru 

îndeplinirea contractului sectorial / acordului-cadru. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul 

angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că entitatea contractantă are dreptul de a 
solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa entității contractante) cu privire la orice aspect 
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită 
.............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 
Data completării,     Terţ susţinător, 
                                                                                  (semnătură autorizată) 
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