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FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ 
 

Către.................................................................................................................

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Examinând documentele achiziției, subsemnatul......., reprezentant al ……………., in calitate de 

ofertant la procedura .......avand va obiect......... declar că ne oferim ca, în conformitate cu 

prevederile şi cerintele cuprinse în documentația de atribuire, să prestăm serviciile de ………….., 

astfel: 

 
Ofertantul va detalia modalitatea de îndeplinire a activităților solicitate în caietul de sarcini. 
   

Cerință caiet de sarcini Modalitatea de îndeplicire 

DESCRIERE PROIECT  

  

Proiectul predefinit „Sprijin pentru implementarea 
Convenției de la Istanbul în România” este o 
acțiune strategică menită să sprijine autoritățile 
administrației publice din România să adopte o 
acțiune coordonată în abordarea provocărilor 
reprezentate de punerea în aplicare a Convenției 
de la Istanbul, ratificată de România prin Legea nr. 
30/2016.  

 

Acest proiect va fi dezvoltat prin intermediul 
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în 
cadrul programului ”Justiție”, gestionat de către 
Ministerul Justiției din România în calitate de 
Operator de Program. 

 

Obiectivul general: Obiectivul principal al 
proiectului este susținerea punerii în aplicare a 
Convenției de la Istanbul în România şi vizează în 
mod implicit reducerea violenței domestice şi a 
violenței împotriva femeilor, fiind destinat 
facilitării schimbului de bune practici cu instituții 
norvegiene relevante, cu experiență în domeniul 
violenței domestice şi a violenței împotriva 
femeilor. 

 

Obiective specifice ale proiectului:  
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Realizarea unei evaluări a cadrului instituțional 
național în domeniul violenței domestice şi 
violenței împotriva femeilor. 

 

Îmbunătățirea metodelor de intervenție 
interinstituțională la nivelul sistemului judiciar, 
inclusiv la nivelul organelor de aplicarea a legii. 

 

Sprijinirea serviciilor sociale specializate în 
domeniul prevenirii şi combaterii violenței 
domestice şi a violenței de gen. 

 

Înființarea centrelor de consiliere a agresorilor şi 
elaborarea unei metodologii unitare şi a unui set 
de instrumente standardizate pentru lucrul cu 
agresorii în situații de violență domestică. 

 

Sprijin şi consiliere pentru victimele violenței 
sexuale. 

 

Campanii de prevenire a violenței domestice şi a 
violenței împotriva femeilor. 

 

În concluzie, scopul proiectului predefinit „Sprijin 
pentru implementarea Convenției de la Istanbul în 
România”, derulat de către Agenția Națională 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei şi Bărbați, 
este acela de a contribui la dezvoltarea serviciilor 
de consiliere şi asistență acordate victimelor 
violenței domestice la standarde europene, de a 
crea servicii de consiliere a agresorilor, de a 
dezvolta o metodologie unitară la nivel național şi 
un set de instrumente pentru lucrul cu agresorii şi 
de a acționa pentru dezvoltarea măsurilor de 
prevenire şi combatere a violenței domestice şi a 
violenței îndreptată împotriva femeilor.  

 

Procedura aplicată: procedură proprie aprobată la 
nivelul ANES, conform prevederilor Legii nr. 
98/2016 - Anexa II, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

 

OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII  

Contractul de prestări servicii are ca obiect 
organizarea a două evenimente, cu o participare 
de maxim 20 persoane/eveniment, în vederearea 
realizării schimbului de experiență la nivelul 
profesioniştilor din cadrul centrelor de consiliere 
pentru agresori înființate în Bucureşti, Slobozia, 
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Constanța, Bacău, Sibiu, Craiova, Timişoara şi 
Giurgiu, în cadrul proiectului ”Sprijin pentru 
implementarea Convenției de la Istanbul în 
România”. Evenimentele vor fi orgnizate ca 
întâlniri de lucru, cu scopul de a asigura schimbul 
de bune practici privind gestionarea şi activitatea 
centrelor, precum şi actualizarea informațiilor 
privind legislația națională în domeniul furnizării 
serviciilor sociale.  

Perioada de desfășurare a evenimentelor:   

Evenimentele vor fi organizate la solicitarea 
autorității contractante, în perioada de derulare a 
contractului de finanțare (noiembrie 2022 – 
ianuarie 2023). Perioada de implementare poate fi 
decalată în situația în care se prelungeşte 
contractul de finanțare.  

 

Condiții obligatorii de organizare  

Activitatea 4.5 vizează organizarea a 2 întâlniri de 
lucru dintre profesioniştii angajați în cadrul celor 
8 centre de consiliere şi asistență destinate 
agresorilor, reprezentanți ai ANES şi ai societății 
civile. Locația desfăşurării fiecărui eveniment de 
va stabili de comun acord cu autoritatea 
contractantă, preferabil fiind propunerea unor 
localități din centrul țării, bine conectate la 
rețeaua națională de transport, pentru a facilita 
deplasarea tuturor participanților din cele opt 
oraşe anterior precizate.  

 

Fiecare din cele 2  evenimente se va derula pe 
parcursul a 2 zile, cu participarea a maxim 20 
persoane/eveniment.  

 

Pentru fiecare participant în parte vor fi asigurate 
pe durata celor două evenimente, următoarele:  

 

- cazare şi servicii hoteliere pentru 2 zile 
şi 1 noapte/eveniment, 

 

- masa: cină (ziua 1), mic dejun şi prânz 
inclus (ziua 2). 

 

- decont transport cu auto 
personal/tren/transport public de 
călători/avion, pentru fiecare 
participant în condițiile prevăzute de 
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legislația în vigoare, respectiv H.G. nr. 
714/2018 privind drepturile şi obligaţiile 
personalului autorităţilor şi instituţiilor 
publice pe perioada delegării şi detaşării 
în altă localitate, precum şi în cazul 
deplasării în interesul serviciului.  

Prestatorul va realiza şi va asigura distribuirea 
materialelor evenimentului (mapă, agendă, pix, 
stick), fiecărui participant. 

 

  

Autoritatea contractantă va furniza prestatorului, 
cu minimum 10 de zile înainte de derularea 
fiecărui eveniment:  

 

- lista cu numele participanților;  

- perioada agreată pentru organizare.   

 

Detalii organizare Caracteristici 

Perioada Se va comunica cu minimum 10 
zile înainte de data de 
desfăşurare a evenimentului 

Durata unui 
eveniment 2 zile 

Localitate de 
desfăşurare 

Localități situate în județe/județ 
din regiunea Centru a țării 

Sală Amenajare tip boardroom cu 
capacitate de maxim 20 persoane  
1 laptop, 1 videoproiector, 1 
ecran de proiecție  

Număr participanți 
conferință 20 persoane/eveniment  

Cazare  O noapte de cazare în camere tip 
single pentru 20 
persoane/eveniment  

Masă cină (ziua 1), mic dejun şi prânz 
inclus (ziua 2) 

Materiale 
promoționale 

Se va asigura realizarea şi 
distribuirea 20 de seturi de 
materiale conținând: mapă, 
agendă, pix, stick, personalizate 
cu elementele de identitate ale 
proiectului şi distribuirea fiecărui 
participant. 

Servicii decont 
transport  

decontare pentru 20 
persoane/eveniment 
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Prestatorul se angajează ca pentru toate 
persoanele aflate fizic în locul de desfăşurare a 
evenimentelor să fie respectate măsurile sanitare 
de prevenire a răspândirii COVID-19 prevăzute de 
legislația care reglementează prestarea acestor 
servicii.  

 

Caracteristici sală pentru fiecare eveniment  

Spațiul destinat fiecărui eveniment trebuie să 
asigure un climat specific astfel încât activitatea 
să nu fie perturbată de zgomote exterioare şi să 
pună la dispoziție următoarele facilități: 

 

 Sală de şedințe cu amenajare tip 
boardroom cu 20 locuri pe scaune, la masă; 

 

 Aer condiționat;  

 Spațiu deschis, fără stâlpi sau coloane care 
să blocheze vizibilitatea participanților; 

 

 Sala va fi dotată cu echipament specific 
desfăşurării în bune condiții a întâlnirilor 
(wi-fi, laptop, videoproiector, ecran de 
proiecție şi sonorizare); 

 

Caracteristici cazare pentru fiecare eveniment  

 Cazare pentru o noapte pentru toți 
participanții, asigurată în hotel de 3* sau 
echivalent. 

 

 Cazarea se va face în camere tip single sau 
duble în regim single, conform 
specificațiilor din tabel. Cazarea va include 
mic dejun, prânz şi cină. Prestatorul are 
obligația de a factura serviciul efectiv 
prestat, respectiv numărul total real al 
nopților de cazare şi al serviciilor hoteliere 
asigurate. 

 

 Cazarea participanților se va efectua în 
aceeaşi unitate hotelieră în care se va 
desfăşura întâlnirea de lucru sau, după caz, 
în unități hoteliere apropiate de locația 
unde se va desfăşura evenimentul.  

 

 Camerele vor avea cel puțin următoarele 
facilități:  

 

 Aer condiționat;   

 Duş cu apă caldă;   
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 Internet şi televiziune;  

 Parcare proprie a hotelului cu locuri 
suficiente pentru toți participanții la 
eveniment.  

 

  

Caracteristici servicii de masă pentru fiecare 
eveniment 

 

  

Pentru cele 2 zile de eveniment se vor asigura 
mese după cum urmează: cină (ziua 1), mic-dejun 
şi prânz (ziua 2), în restaurantul hotelului în care 
se va sigura cazarea. Masa de prânz şi cina vor fi 
servite în sistem a la carte, bufet sau meniu fix 
(minimum 2 variante de meniu).  

 

Caracteristici pentru materiale promoționale  

- mapă A4 din carton 300 g/m2, imprimată 
color față-verso cu elementele de 
identitate ale proiectului, laminare simplă, 
cu buzunar, orientare portrait  

 

- pix metalic cu clip, deschidere prin 
apăsare, imprimat cu elementele de 
identitate ale proiectului 

 

- agendă/bloc-notes, format A5, nedatat, 
coperți rigide imprimate față-verso cu 
elementele de identitate ale proiectului 

 

- stick – capacitate min. 4G, material 
plastic/metalic imprimat cu elementele de 
identitate ale proiectului. 

 

Autoritatea contractantă va furniza elementele de 
identitate pe baza cărora ofertantul câştigător va 
realiza grafica materialelor conform prevederilor 
manualului de vizibilitate utilizat în cadrul 
proiectelor finanțate prin Mecanismul Financiar 
Norvegian.  

 

Grafica realizată va fi suspusă aprobării autorității 
contractante şi Operatorului de Program înainte de 
imprimarea materialelor promoționale. 
Diseminarea acestora se va face de către 
reprezentantul furnizorului de servicii prezent la 
fiecare eveniment. 

 



                    
 
 Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 
 Program: Justiție   
 Proiect: „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” 
 

 

7 

 

Alte cerințe minime care intră în atribuția 
prestatorului 

 

 Înregistrarea participanților pe listele de 
prezență şi listele de beneficiari ai 
serviciilor; 

 

 Informarea şi îndrumarea acestora;  

 Colectarea de la participanți şi predarea 
către autoritatea contractantă a 
formularelor privind participarea, inclusiv 
asigurarea completării conform regulilor 
finanțatorului; 

 

 Colectarea  documentelor necesare şi 
realizarea decontului costurilor de 
transport pentru toți participanții; 

 

 Buna desfăşurare logistică şi tehnică a 
evenimentelor;  

 

 Marcarea sălilor  cu  informații despre 
eveniment pentru localizarea cu uşurință a 
acestora de către participanți; 

 

 Realizarea a cel puțin 10 fotografii clare şi 
elocvente pe parcursul desfăşurării fiecărui 
eveniment; 

 

 Desemnarea unei persoane care sa asigure 
suport tehnic pe întreaga perioadă de 
derulare a fiecărui eveniment cât şi 
coordonarea desfăşurării evenimentului. 

 

 Asigurarea unui număr de minim 10 locuri 
de parcare gratuite, puse la dispoziția 
participanților, la hotelul în care se va 
desfăşura evenimentul, pe perioada celor 2 
zile de eveniment  

 

OBSERVAŢII  

 Oferta va trebui să conțină obligatoriu 
denumirea a 2 hoteluri de 3 stele sau 
echivalent propuse pentru fiecare 
eveniment; 

 

 Asigurarea tuturor serviciilor cuprinse în 
prezentul caiet de sarcini la cele mai înalte 
standarde de calitate pentru desfăşurarea 
în bune condiții a evenimentelor. 
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Operatorii economici trebuie să țină cont că 
procedura de decontare a cheltuielilor de 
transport trebuie să respecte prevederile legale 
(H.G. nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile 
personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe 
perioada delegării şi detaşării în altă localitate, 
precum şi în cazul deplasării în interesul 
serviciului), precum şi regulile şi plafoanele impuse 
de prevederile specifice finanțatorului.  

 

 Operatorii economici vor prezenta în ofertă 
modul de decontare a transportului 
participanților la eveniment (numerar, virament 
bancar, card valoric). Decontarea transportului 
se va face tur/retur şi va avea în vedere: 

 

 Decontarea bonurilor de combustibil pentru 
participanții care optează să folosească 
autoturismul personal în limita distanței de la 
adresa de domiciliu până la locația desfăşurării 
evenimentului şi retur, precum şi în 
conformitate cu prevederile legale şi precum şi 
regulile şi plafoanele impuse de prevederile 
specifice finanțatorului.  

 

 Decontarea biletelor de tren, clasa a 2-a pentru 
distanţe sub 300 Km, clasa întâi pentru distanţe 
mai mari de 300 Km; 

 

 Decontarea biletelor de transport public de 
călători (autocar, autobuz, microbuz); 

 

 Decontarea biletelor de avion (dacă este 
cazul). 

 

Oferta financiară va conține costurile detaliate 
pentru fiecare serviciu în parte şi va fi exprimată 
în lei fără TVA, cu TVA evidențiat separat.  

 

La elaborarea ofertei se va completa un 
centralizator cu serviciile ce urmează a fi prestate 
şi prețurile aferente, repectiv: servicii cazare, 
servicii masă, servicii decont transport, servicii 
organizare evenimente. 

 

Precizăm că, în vederea asigurării eligibilității 
cheltuielilor, prestatorul va factura efectivul 
prestat în conformitate cu costurile unitare 
prezentate în ofertă, tabelul cu lista de 
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participanți la eveniment, listele cu participanții 
cazați şi care au beneficiat de serviciile hoteliere, 
precum si centralizatorul deconturilor de 
transport, documente ce vor cuprinde semnăturile 
tuturor participanților prezenți. 

Plata facturii se va face în termen de 30 de zile de 
la încheierea procesului - verbal de recepție a 
serviciilor prestate, care va avea la bază factura 
înregistrată la autoritatea contractantă şi 
documentele justificative solicitate de către 
achizitor. 

 

Oferta care este declarată câştigătoare conform 
criteriului de atribuire stabilit trebuie să 
îndeplinească toate specificațiile tehnice minime 
obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite în 
caietul de sarcini. 

 

Criteriul de atribuire a fost stabilit în legătură 
directă cu natura şi obiectul contractului de 
achiziție publică care urmează a fi atribuit. În 
stabilirea criteriului de atribuire, Agenția 
Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei 
şi Bărbați are în vedere următoarele:  

 

 Specificul contractului care urmează a fi 
atribuit; 

 

 Importanța caracteristicilor 
funcționale/tehnice minime incluse în 
caietul de sarcini ; 

 

 Posibilitatea de a obține de la potențialul 
prestator accesul rapid la cele mai bune 
servicii. 

 

Criteriul de atribuire îl reprezintă:  oferta cu cel 
mai bun raport calitate - pret.  

 

Modul de calcul şi de acordare a punctajelor: grilă 
de evaluare a ofertelor.  

 

 
Nr. 
Crt. 

Factori de evaluare 
Punctaj maxim acordat 

(100 Puncte) 

A. 
Ofertă financiară (Prețul 
final)  70 PUNCTE 

B. Oferta tehnică 
30 PUNCTE 
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B1. Experiența anterioară 
specifică (sau în activități 
similare) 

15 PUNCTE 

B2. Modul de servire a 
meselor (prânz și cină) 

15 PUNCTE 

 

Algoritmul de calcul pentru punctarea  
ofertelor : 

 

Punctajul maxim alocat factorului de evaluare este 
de 100 puncte. 

 

A. Punctajul financiar P(f) se acordă astfel :  

a) Pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor 
se acordă 70 de puncte; 

 

b) Algoritmul de calcul pentru punctajul financiar 
al unui alt preț decât cel prevăzut la litera a) este 
următorul: P(f) = (Vo/Vn)x70 

 

Unde:  

-Vo este valoarea minimă ofertantă,  

-Vn este valoarea ofertei ’’n’’.  

Prețurile care se compară în vederea acordării 
punctajului sunt prețurile ofertate pentru 
prestarea serviciilor solicitate prin caietul de 
sarcini. 

 

B. Punctajul pentru factorul de evaluare tehnică:  

B1. Relevanța activităților similare raportat la 
principalele servicii similare prestate în cursul 
ultimilor 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a 
beneficiarilor publici sau privați.  

 

Se vor prezenta dovezi ale faptului că în ultimii 3 
ani au fost prestate servicii similare de natura 
celor ce fac obiectul achiziției la nivelul unuia sau 
mai multor contracte (recomandări, procese - 
verbale de recepție sau orice documente relevante 
care să confirme prestarea de servicii) - 15 puncte.  

 

Punctajul se acordă astfel:  

a) 1 – 3 contracte – 5 puncte  

b) 4 - 6 contracte – 10 puncte  

c) peste 7 contracte – 15 puncte   

Prin servicii similare se înțelege organizarea de 
evenimente ce au presupus transport, cazare, 
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închirieri de sală, etc. pentru grupuri de 
participani cu minim 20 de persoane.  

B1. Modul de servire a meselor (prânz şi cină):   

Punctajul se acordă astfel:  

a) pentru servirea meselor de prânz şi cină sub 
formă de meniu fix se acordă – 5 puncte 

 

b) Pentru servirea meselor de prânz şi cină sub 
formă bufet se acordă – 10 puncte 

 

c) Pentru servirea meselor de prânz şi cină sub 
formă a la carte se acordă –15 puncte 

 

Procedura achiziției: procedură proprie 

simplificată aprobată la nivelul ANES, conform 

Legii nr. 98/2016 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Sursa de finanțare: Mecanismul Financiar 
Norvegian 

 

Valoarea estimată a achiziției: 35.266 lei fără 
TVA, respectiv 41.967 lei cu TVA inclus 

 

Durata contractului:  minim 3 luni, pe perioda de 
implementare a proiectului „Sprijin pentru 
implementarea Conventiei de la Istanbul In 
Romania”. 

 

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile  

Recepția cantitativă şi calitativă a serviciilor 

prestate se va face de către o comisie de recepție 

stabilită de către autoritatea contractantă, pe 

baza raportului de activitate depus în maximum 10 

zile lucrătoare de la finalizarea vizitei de studiu. 

În cazul constatării unor neconcordanțe, 

prestatorul are obligația de a remedia aspectele 

semnalate, în termen de maxim 5 zile lucrătoare 

de la data luării la cunoştință a acestora, dar fără 

a depăşi termenul limită al finalizării contractului. 

In acest caz raportul de activitate nu va fi aprobat 

de autoritatea contractantă, până la remedierea 

tuturor deficiențelor/neconcordanțelor constatate 

 

Ulterior, ofertantul declarat câştigător va fi invitat 
să îşi înregistreze oferta în catalogul SEAP. 
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Modul de finalizare a achiziției: încheierea unui 
contract 

 

 
 

Data: ...../…../…… 

 

 

 

…………………………...., în calitate de ............................., legal autorizat să semnez oferta 

pentru şi în numele ................................................................................. . 

                                                       (denumirea/numele operatorului economic) 

 
 



FORMULARE 

 

 

 

OPERATOR ECONOMIC 
………………………….. 

     (denumirea/numele) 
  

SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI 
 
Către.............................................................................................................

....................................... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

1. Ca urmare a Anunţului de publicitate la procedura proprie, publicat pe site-ul instituției 

sub nr. ………/din data de …………, precum şi în SEAP pe site-ul www.e-licitaţie.ro la 

rubrica ‘’ Publicitate Anunţuri’’ sub nr……/din data de……….., prin care suntem invitați 

să prezentăm oferta în vederea atribuirii acordului cadru/contractului de 

………………………………………,  prin prezenta, ................................................... 

(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele: 

 

a) documentele de calificare; 

b) oferta tehnică; 

c) oferta financiară;  

 

2. Persoana de contact: 

 

Nume:  

Calitate:  

Adresa:  

Telefon:  

Fax:  

E-mail:  

 
 
Data completării: ...................... 
Operator economic, 
……………………………………… 
(semnătura autorizată) 
       
  



 
 

OPERATOR ECONOMIC 
………………………….. 

     (denumirea/numele) 

 
INFORMAŢII GENERALE 

 
1. Denumirea/numele operatorului economic: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 

a. telefon: 
b. fax: 
c. e-mail: 

4. Cont nr.: ................................................. deschis la 
Trezoreria.............................. 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare:  
           (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 

6. Obiectul de activitate (care corespunde obiectului achiziției):  
           (în conformitate cu prevederile din actul constitutiv) 

7. Reprezentant legal/reprezentant împuternicit:  
a. nume: 
b. tel.:  
c. e-mail:  

 
 

 
Data completării: ...................... 
Operator economic, 
……………………………………… 
(semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
OPERATOR ECONOMIC 

………………………….. 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE 

LA ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 

 

         Subsemnatul……….............., reprezentant împuternicit al …………………….. 

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

sub sancţiunea excluderii din procesul de realizare a achiziţiei şi sub sancţiunile aplicabile 

faptei de fals în declaraţii, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 alin. (1) din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv nu am fost condamnat prin hotarare definitivă 

a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 

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

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

condamnat; 

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

şi completările ulterioare şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, prevăzute de art. 

10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 

corupţie, cu modificările şi completările ulterioare sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

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

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 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 de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind 

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

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat; 

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

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 

combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare sau finanţarea 

terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul 

operator economic a fost condamnat; 

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

286/2009, cu modificările şi completările ulterioare sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

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

g) frauda, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

 



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

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

 

Totodata, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 - Falsul în Declaraţii din 

Codul penal privind: 

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 

175 sau unei unități în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, în vederea producerii unei 

consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 

3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

 

Data: ...../…../…… 

…………………………...., în calitate de ............................., legal autorizat să semnez 

oferta pentru şi în numele ................................................................................. . 

                                                       (denumirea/numele operatorului economic) 

Nota : se va completa şi de către ofertantul asociat, subcontractant sau terțul susținător (dacă 

este cazul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

OPERATOR ECONOMIC 
………………………….. 

(denumirea/numele) 
 
 
      

DECLARAŢIE  
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIA PREVĂZUTĂ 

LA  ART. 165 DIN LEGEA 98/2016 
  
 

   Subsemnatul ………............................, reprezentant împuternicit al ………………… 

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

sub sancţiunea excluderii din procesul de realizare a achiziţiei şi sub sancţiunile aplicabile 

faptei de fals în declaraţii, că nu mă încadrez în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 165 

alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv: 

 

nu mi-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la 

bugetul general consolidat, lucru stabilit printr-o hotarare judecatorească sau decizie 

administrativă, având caracter definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu legea statului 

în care operatorul economic este infiinţat. 

 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 - Falsul în Declaraţii din 

Codul penal privind: 

 

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 

175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, în vederea producerii unei 

consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 

3  

luni la 2 ani sau cu amendă. 

 

Data: ...../…../…… 

 

…………………………...., în calitate de ............................., legal autorizat să semnez 

oferta pentru şi în numele ................................................................................. . 

                                                       (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

Nota : se va completa şi de către ofertantul asociat, subcontractant sau terțul susținător (dacă 

este cazul) 

 

  



 
 
 

OPERATOR ECONOMIC 
………………………….. 

     (denumirea/numele) 
DECLARAŢIE 

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE 

LA ART. 167 DIN LEGEA 98/2016 

 
    Subsemnatul……….............., reprezentant împuternicit al …………………….. 

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

sub sancţiunea excluderii din procesul de realizare a achiziţiei şi sub sancţiunile aplicabile 

faptei de fals în declaraţii, că nu mă incadrez în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 167 

alin. (1) lit. a) – i) din Legea 98/2016, respectiv: 

 

a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 

b) nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau 

în încetarea activităţii, cu exceptia alin. (2) al art. 167 din Legea nr. 98/2016; 

c) nu am comis o abatere profesională gravă, care pune în discuţie integritatea; 

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici, acorduri care vizează denaturarea 

concurenţei, în cadrul sau în legătură cu achiziţia în cauză; 

e) nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese, în cadrul sau în legatură cu achiziţia 

în cauză; 

f) nu am participat anterior la pregatirea procesului de realizare a achiziţiei, de natura 

să conducă la o distorsionare a concurenţei; 

g) nu mi-am încălcat, în mod grav sau repetat, obligaţiile principale ce-mi reveneau în 

cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau 

al unui contract de concesiune, încheiate anterior, încălcări care să fi dus la încetarea 

anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni 

comparabile. 

h) nu mă fac vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la 

solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de 

excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, am prezentat aceste 

informaţii solicitate sau sunt în masură să prezint documentele justificative solicitate; 

i) nu am încercat să influenţez  în mod nelegal procesul decizional al autorităţii 

contractante, să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje 

nejustificate în cadrul procedurii de atribuire şi nu am furnizat din neglijenţă informaţii 

eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii 

contractante privind excluderea mea din procedura de atribuire, selectarea sau 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru . 

 

      Totodata, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 - Falsul în Declaraţii 

din Codul penal privind: 

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 

175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, în vederea producerii unei 

consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 



declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 

3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

 

Data: ...../…../…… 

 

 

 

…………………………...., în calitate de ............................., legal autorizat să semnez 

oferta pentru şi în numele ................................................................................. . 

                                                       (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

 

Nota : se va completa şi de către ofertantul asociat, subcontractant sau terțul susținător (dacă 

este cazul) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



OPERATOR ECONOMIC 
………………………….. 

     (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 şi 60  

din  Legea nr.  98/2016 privind achizițiile publice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele 

operatorului economic-persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent/tert 
sustinator/subcontractant la procedura de ......................... [ se menţionează procedura] 
pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează, 
după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se 
inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele 
autorităţii contractante], 

declar pe proprie răspundere că nu sunt in situatiile  prevazute  la art. 60 lit.d si e din 
Legea nr.98/2016: 
ART. 60  
    Ofertantul individual/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul propus/Terțul 
susținător care are drept membri în cadrul consiliului de administraţie 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 autorităţii 
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire, 
ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 
executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea 
inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane de decizie în cadrul autorității 
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire, este 
exclus din procedura de atribuire. 
 
Persoanele din cadrul ANES la care se raporteaza respectarea prevederilor art.60 pentru 
prezenta procedură,  sunt următoarele : 
 

 Luminița Popescu – Secretar de stat 

 Mihail Adrian Oprescu – Secretar general 

 Monaliza Elena Cîrstea – Director Direcția Prevenirea şi Combaterea Violenței Domestice 

 Gianina Valentina Cristina Dimitrescu – Director Direcția Strategii, Politici, Programe şi 

Monitorizare pentru Egalitate de Șanse 

 Rely Nedelcu – Șef Serviciu Economic Resurse Umane şi Achiziții 

 Andreea Angela Pascu – Șef serviciu Strategii, Politici, Programe şi Monitorizare pentru 

Egalitate de Șanse 

 Maria Ulican – Șef serviciu Direcția   Prevenirea şi Combaterea Violenței Domestice 

 
Comisia de evaluare: 

 Carmen-Georgeta Niculescu – Preşedinte cu drept de vot 

 Mariana Drapac – Membru 

 Daniela-Tatiana Pârvu – Membru 

 Ionela Maria Eşanu – Membru 

 Luiza Sultana - Membru 

 George Dumitrescu – Preşedinte supleant 

 Călin-Alexandru Stanciu – membru supleant 

 Gabriela-Corina Dubovoi – membru supleant 



Persoana desemnată cu exercitarea atribuțiilor de control financiar preventiv: 
 Mihaela Ioniță 

 
 Notă: prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi 
aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă 
deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.  
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

Data: ...../…../…… 

 

…………………………...., în calitate de ............................., legal autorizat să semnez 

oferta pentru şi în numele ................................................................................. . 

                                                       (denumirea/numele operatorului economic)  



 
OPERATOR ECONOMIC 

………………………….. 
  (denumirea/numele 

 
 
 

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ 
 
 
Către.............................................................................................................

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

1. Examinând documentele achiziției, subsemnatul, reprezentant al   

……………………., declar că ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerintele cuprinse în 

documentația de atribuire, să prestăm serviciile de …… …………….pentru suma totală de 

………………. lei (suma în cifre ……………)  la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare 

de ……………… lei. 

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

începem prestarea serviciilor imediat după semnarea contractului şi să terminam prestarea 

serviciilor în conformitate cu cerințele cuprinse în Caietul de sarcini. 

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) 

de zile,  

respectiv pana la data de .............. şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea contractului de achiziție publică, această ofertă, împreună cu  

comunicarea transmisă de Dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, 

vor constitui un contract angajant între noi.       

                                                                                      

 
Data: ...../…../…… 

 

 

 

…………………………...., în calitate de ............................., legal autorizat să semnez 

oferta pentru şi în numele ................................................................................. . 

                                                       (denumirea/numele operatorului economic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa Formular de oferte 

 
 

CENTRALIZATOR DE PRET 
 
 
 

 
 
 

Data: ...../…../…… 

 

 

 

…………………………...., în calitate de ............................., legal autorizat să semnez 

oferta pentru şi în numele ................................................................................. . 

                                                       (denumirea/numele operatorului economic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organizare 2 evenimente 

Nr. 
Crt. 

Denimirea activitatății 
UM  Cantitate 

Val. unitara 
fără TVA 

Val. totala 
fără TVA 

1.1. Servicii cazare nopți 40   

1.2. Servicii masă  persoane 40   

1.3. Servicii decont transport persoane 40   

1.4. Servicii organizare  evenimente 2   

Total evenimente   

Valoare totală servicii organizare evenimente    



 
OPERATOR ECONOMIC 

………………………….. 
  (denumirea/numele 

 
 
 
 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 
CU PRIVIRE LA RESPECTAREA REGLEMENTARILOR LEGALE OBLIGATORII PRIVIND DOMENIUL 

MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA 
 
 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
......................................................(denumirea/numele si sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de 
fals in acte publice, ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile legale referitoare la 
domeniile: mediu , social si al relatiilor de munca si protectia muncii.  
2. Subsemnatul declar pe propria raspundere ca ma angajez ca, pe parcursul îndeplinirii 
contractului, sa respect regulile obligatorii referitoare la: domeniile: mediu, social si al 
relatiilor de munca si protectia muncii, care sunt în vigoare în România.  
3. Subsemnatul declar pe propria raspundere ca informatiile furnizate sunt complete si corecte 
in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul 
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice 
documente si informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.  
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante 
cu privire la orice aspect in legatura cu activitatea noastra.  
5. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ................................................... 
/(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei).  
 

 

Data completarii ........... 

 

Operator economic 

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

(numele prenumele reprezentantului legal, în clar) 

(semnătură autorizată) 
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 Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 
 Program: Justiție,   
 Proiect: „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” 

 
 

MODEL CONTRACT DE SERVICII 
nr. ........ data …………..  

 

Prezentul Contract de achiziție publică de servicii, denumit în continuare „contract”, s-a încheiat 
în conformitate cu prevederile: 

 Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită 
în continuare “Legea nr. 98/2016”; 

 Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziție publică/sectorială/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 
aprobate prin HG nr. 395/2016, denumită în continuare “norme”; 

 Contractului de finanțare nr. 16/61710/2018/29.01.2019, în vederea implementării proiectului 
„Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” - Mecanismul Financiar 
Norvegian - Programul Justiție 2014-2020; 

 precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acestora. 
 
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, cu sediul în 
București, intrarea Camil Petrescu, nr. 5 sector 1, cod de înregistrare fiscală 33160563, cont bancar 
RO73TREZ23A680200200130X, deschis la Trezoreria Sectorului 1 București, tel: 021 313 00 59, fax: 
0378 104 013, e-mail: secretariat@anes.gov.ro, reprezentată de ........................,  având funcția 
de ecretar de stat, în calitate de achizitor, pe de o parte 
 
    şi  
    
…………………………….., , cu sediul în…………………………….. telefon/fax ..............., având număr de 
înregistrare în registrul comerţului …………., CIF …………….., cont nr. ………………., deschis la Trezoreria 
............................, reprezentată de …………………. – administrator/director general, în calitate 
de prestator, pe de altă parte, 
 
au convenit să încheie prezentul contract de servicii privind organizarea de evenimente pentru 

întâlniri de lucru ale personalului din cadrul Centrelor de asistență destinate agresorilor precum și 

din cadrul Centrelor de intervenție pentru victimele violenței sexuale în contextul implementării 

proiectului predefinit  „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” finanțat 



 

 

 

2 

prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiție”, 

gestionat de către Ministerul Justiției din România, în calitate de Operator de program 

2. Definiţii  
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;  
b. achizitor şi prestator - părţile contractante aşa cum acestea sunt numite în contract;  
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;  
d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;  
e. destinaţie – locaţia/locațiile unde prestatorul are obligaţia de a presta serviciile; 
f. standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea stabilite conform 
cerinţelor tehnice şi reglementările legale în vigoare; 
g. forţa majoră - este orice eveniment extern, imprevizibil si inevitabil, a cărui producere nu este 
cauzată de vina sau greșala părților, care  împiedică în tot sau în parte executarea obligațiilor 
contractuale ce le revin părților potrivit prezentului contract și este constatat de o autoritate 
competentă; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau 
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea 
nefiind exhaustivă ci enunţiativă; nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligaţiilor uneia din părţi;  
h. conflict de interese – prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membri ai 
personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii care acţionează în numele 
autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot 
influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un 
alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori 
independenţa lor în contextul procedurii de atribuire 
i. procesul verbal de recepție – document încheiat de prestator și achizitor, prin care se atestă 
realitatea și conformitatea serviciilor prestate/ produselor livrate cu respectarea cerințelor 
prevăzute în caietul de sarcini; 
j. data receptiei - data încheierii procesului verbal de receptie; 
k. penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din 
părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire,  îndeplinire necorespunzătoare 
sau cu întârziere a obligaţiilor din contract, respectiv majorări de întârziere și/sau daune-interese; 
l. modificări nesubstanțiale – împrejurări ce pot conduce la modificarea contractului prin act 
adițional, precum: 

 orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare și băncilor 
prin care se efectuează plățile; 

 drepturile și obligațiile prestatorului de servicii sunt preluate de un alt operator economic ca 
urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, în 
condițiile legii; 

 modificări legislative cu impact asupra derulării/executării contractului, cu excepția celor ce 
afectează prețul contractului; 

 situații obiective și justificate care impun prelungirea duratei contractului de finanțare; 
m. neconformitate (neconformități) - execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă 
siguranța, calitatea sau cerințele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul contract și/sau 
de legea aplicabilă și/sau care determină rezultatele prestării serviciilor necorespunzătoare 
scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul contract și/sau de legea aplicabilă 
precum și orice abatere de la cerințele și de la obiectivele stabilite în caietul de carcini. 
Neconformitățile includ atât viciile aparente, cât și viciile ascunse ale serviciilor/rezultatelor 
serviciilor care fac obiectul prezentului contract; 
n. neregularitate semnificativă - o încălcare a unui contract sau a unei prevederi legale rezultând 
dintr-o acţiune sau o omisiune a părţilor, reprezentanţilor sau angajaţilor acestora sau terţilor, care 
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este aptă a constitui contravenţie sau infracţiune şi a cauzat sau ar putea cauza bugetului de stat o 
pierdere; 
o. zi - zi calendaristică în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; an - 365 
de zile.  
 
3. Interpretare  
3.1 Toate documentele contractului, precum şi întreaga corespondenţă purtată în legătură cu 

contractul între achizitor si prestator sunt redactate în limba română, iar contractul va fi redactat 

şi interpretat în limba română. 

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

în altă limbă decât limba română, traducerea acestora în limba română are prioritate în orice 

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

suportă riscul şi costurile traducerii acestora în limba română. 

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

forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.4 Contractul constituie întreaga şi singura înţelegere între părţi cu privire la obiectul contractului 

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

înaintea încheierii contractului.  

3.5 Niciun amendament sau altă derogare de la contract nu are efect decât dacă este consemnat în 

scris, datat, se referă expres la contract şi este semnat de reprezentanţii legali ai părţilor. 

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

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

3.7 Inacţiunea, întârzierea, toleranţa manifestate de una dintre părţi în punerea în aplicare a 

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

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

prezumată în nicio situaţie. 

 

4. Obiectul contractului  
Prestatorul se obligă să presteze Servicii de organizare a două evenimente, cu o participare a 

maxim 20 persoane/eveniment, în vederearea realizării schimbului de experiență la nivelul 

profesioniștilor din cadrul centrelor de consiliere pentru agresori înființate în București, 

Slobozia, Constanța, Bacău, Sibiu, Craiova, Timișoara și Giurgiu, în cadrul proiectului ”Sprijin 

pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” -  finanțat prin intermediul 

Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiție”, gestionat de către 

Ministerul Justiției din România, în calitate de Operator de program, conform caietului de sarcini, 

în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract și prin oferta 

tehnică și financiară.  

 
5. Preţul contractului și modalitățile de  plată 
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este 
de ………….. lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A. 
5.2. Tarifele convenite pentru îndeplinirea contractului sunt cele declarate de prestator în 
propunerea financiară, anexă la prezentul contract. 
5.3. Prețul contractului este ferm, neajustabil, pe întreaga durată a derulării acestuia. 
5.4. Plățile se vor efectua în lei, prin ordin de plată, în contul prestatorului, în baza facturilor fiscale 
însoţite de rapoartele finale și procesele-verbale de recepţie cantitativă și calitativă a serviciilor 
prestate, semnate de reprezentanții ambelor părți. 
5.5. Plata se va face, în termen de 30 de zile de la încheierea procesului verbal de recepție. 
Documentul va avea la baza factura înregistrată la autoritatea contractantă și documentele 
justificative solicitate de către achizitor.  



 

 

 

4 

 
6. Durata contractului  
6.1. Durata prezentului contract este de ..........., începând de la data semnării lui de ambele părți 
și până la data de …………………...  
6.2. Contractul nu va fi considerat terminat până când părţile nu şi-au îndeplinit toate obligaţiile 
asumate prin contract. 
6.3. Prezentul contract încetează să producă efecte de la data îndeplinirii de către ambele părţi 
contractante a obligaţiilor care le revin conform prezentului contract. 
 
7. Executarea contractului  
Prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract începe de la data semnării acestuia de 
către ambele părți. 
 
8. Documentele contractului  
Documentele contractului sunt:  

 documentația de atribuire, inclusiv clarificările la aceasta și corespondența dintre părți; 

 propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare, 
dacă este cazul; 

 acte adiționale, dacă vor exista; 

 procesul - verbal de predare - primire cantitativă și calitativă a serviciilor prestate/notă de 
avizare și alte formulare specifice şi documente relevante; 

 alte anexe. 
 
9. Obligaţiile prestatorului  

9.1. Prestatorul se obligă să asigure serviciile pentru organizarea a două evenimente, cu o 
participare a maxim 20 persoane/eveniment, în vederearea realizării schimbului de experiență la 
nivelul profesioniștilor din cadrul centrelor de consiliere pentru agresori înființate în București, 
Slobozia, Constanța, Bacău, Sibiu, Craiova, Timișoara și Giurgiu, în cadrul proiectului ”Sprijin 
pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” finanțat prin intermediul 
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiție”, gestionat de către 
Ministerul Justiției din România, în calitate de Operator de program, la standardele şi sau 
performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.  
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile menționate la pct. 9.1. în termenele convenite, în 
conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică, cu prevederile caietului de 
sarcini, propunerea financiară și cu obligațiile asumate în prezentul contract.  
9.3. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:  

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

II. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor; 

III. corecţii financiare aplicate de instituţiile publice cu atribuţii de verificare în cazul în care 
Prestatorul a prezentat documente justificative de plată care nu corespund realităţii. 

9.4. Prestatorul își va asuma responsabilitatea prestării serviciilor în termenul prevăzut în oferta 
depusă, inclusiv în situația generată de pandemia COVID -19 cu respectarea tuturor prevederilor 
legale incidente impuse într-o astfel de situație, în caz contrar achizitorul putând lua măsuri de 
penalizare a acestuia. 
9.5. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.  
9.6. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte resurse, 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.  
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9.7. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de 
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor 
de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
9.8. Prestatorul este obligat să asigure accesul/să prezinte toate informațiile/documentele în 
legătură cu modalitatea de implementare a contractului, solicitate de către autoritățile/entitățile 
naționale și internaționale cu atribuții de monitorizare, evaluare, verificare, control și audit în 
cadrul MFN 2014-2021. 
9.9. Prestatorul se obligă să respecte pe toată durata de prestare a contractului regulile referitoare 
la condițiile de muncă și securitate și sănătate în muncă în vigoare la nivel național. 
9.10. Prestatorul se obligă ca în desfășurarea tuturor activităților contractuale și în 
realizarea/elaborarea livrabilelor să respecte specificațiile de identitate vizuală cuprinse în 
Manualul de publicitate și design aferent MFN 2014-2021, care stabilește în detaliu cerințele tehnice 
privind realizarea și utilizarea de logouri, panouri publicitare, plăci comemorative, postere, 
publicații, website-uri, materiale audio-vizuale etc. 
 
10. Obligaţiile achizitorului  
10.1. Achizitorul se obligă să recepționeze, potrivit prevederilor art. 15 din contract, serviciile 
efectiv prestate în termenul convenit.  
10.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract doar pentru serviciile 
efectiv prestate, în baza documentelor justificative întocmite și prezentate de prestator și numai 
după recepția serviciilor și încheierea procesului-verbal de recepție.   
10.2.1. Plata prețului contractului se va efectua numai după obținerea tuturor aprobărilor interne 
prealabile, specifice procedurilor de plată ale achizitorului. 
10.3. Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor către prestator în termen de 30 de zile de 
la data recepției serviciilor.  
10.4. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.  
 
11. Majorări de întârziere  
11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu își execută la termen, în mod complet și 
conform caietului de sarcini obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a 
deduce, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.1% pe zi de întârziere din 
valoarea serviciilor prestate cu întârziere sau neprestate până la îndeplinirea efectivă, completă și 
conformă a obligațiilor. 
11.2. În cazul în care achizitorul nu își onorează, în mod culpabil, obligațiile în termenul prevăzut 
la art. 5 din prezentul contract, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, cu titlul de dobândă 
penalizatoare, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.1% pe zi de întârziere, de la data la 
care obligațiile trebuiau a fi îndeplinite până la îndeplinirea efectivă a acestora. 
 
12. Caracterul confidenţial al contractului 
12.1. Prestatorul respectă secretul profesional ce include confidențialitatea datelor, informațiilor, 

documentelor de care ia la cunoștință ca urmare a executării prezentului contract, pe perioada 

executării contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după încetarea 

contractului. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al 

achizitorului, prestatorul şi personalul său nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau 

entităţi, nicio informaţie confidenţială furnizată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor 

face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al 

derulării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodată, prestatorul şi personalul său nu 

utilizează în dauna achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, 

cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării contractului. 

12.2. Prestatorul are obligația de a asigura prin orice mijloc îl consideră eficient (ex. semnarea unor 

angajamente de confidențialitate) respectarea prevederilor alineatului 12.1 de către persoanele 
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aflate în structurile sale de conducere, de proprii angajați sau de către personal contractat prin 

orice alt instrument juridic decât contractul de muncă. 

12.3. Prestatorul răspunde de prejudiciul creat achizitorului prin nerespectarea prevederilor alin. 

12.1 și 12.2. 

12.4. Fac excepție de la caracterul confidențial al contractului: 

 a) informațiile ce intră sub incidența Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public, precum și cele furnizate către o autoritate publică sau instanță judiciară, la cererea 

acestora; 

 b) informațiile care sunt publice sau devin publice ulterior din motive care nu țin de acțiunea sau 

omisiunea părților; 

 c) informațiile care se aflau în posesia prestatorului anterior datei de intrare în vigoare a 

prezentului contract. 

 
13. Conflictul de interese 
13.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar 

putea compromite derularea obiectivă și imparțială a contractului. Orice conflict de interese apărut 

în timpul derulării contractului trebuie notificat în scris achizitorului, fără întârziere. 

13.2. Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și poate 

solicita măsuri suplimentare, dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său nu se 

află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Fără a aduce atingere prevederilor 

referitoare la obligațiile prestatorului din prezentul contract, prestatorul va înlocui imediat și fără 

vreo compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se regăsește într-

o astfel de situație, cu o altă persoană, fără a afecta obligațiile ce îi revin prestatorului conform 

prezentului contract. 

13.3. Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obține repararea prejudiciului care i-a fost 

cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept și cu 

efect imediat a contractului, nemaifiind necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile precum 

si intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale. 

13.4. Prestatorul are obligația de a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor publice cu 

privire la evitarea conflictului de interese. Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau de a încheia 

orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii 

contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de 

verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de 

atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de 

achiziție implicați în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii 

de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii 

contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 (douăsprezece) luni de 

la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv. 

 
14. Modalităţi de plată 
Plata serviciilor prestate se efectuează prin ordin de plată, în contul prestatorului, în baza facturii 
fiscale emisă de prestator și acceptată de achizitor, conform prevederilor art. 5 din prezentul 
contract.  
 
15. Recepţie şi verificări  
15.1. Pe parcursul derulării contractului, cât și în vederea efectuării recepției, achizitorul are 
dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile 
din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
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15.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 
are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi 
pentru acest scop.  
15.3. Recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate se va face de către o comisie de recepție 
stabilită de către autoritatea contractantă, pe baza raportului de activitate depus în maximum 10 
zile lucrătoare de la finalizarea vizitei de studiu. În cazul constatării unor neconcordanțe, 
prestatorul are obligația de a remedia aspectele semnalate, în termen de maxim 5 zile lucrătoare 
de la data luării la cunoștință a acestora, dar fără a depăși termenul limită al finalizării contractului. 
In acest caz raportul de activitate nu va fi aprobat de autoritatea contractantă, până la remedierea 
tuturor deficiențelor/neconcordanțelor constatate. 
 
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare  
16.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în maximum o zi lucrătoare de la 
primirea ordinului de începere a contractului.  
16.2.1. 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.  
16.2.2. În cazul în care intervin:  
i. orice motive de întârziere, ce nu sunt cauzate de către prestator; 
ii. alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului 
de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a 
serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de 
prestare şi vor semna un act adiţional.  
16.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta 
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de 
prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.  
16.4. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
prestatorului.  
 
17. Modificarea, încetarea și denunțarea unilaterală a contractului: 
17.1. Modificarea contractului se efectuează prin act adițional, cu acordul părților. 
17.2. Propunerea de modificare a contractului de achiziție publică, în condițiile încadrării în 
dispozițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016, se transmite celeilalte parți cu cel puțin 10 zile înainte 
de data propusă pentru intrarea in vigoare a actului adițional. 
17.3. Prezentul contract încetează în următoarele situații:  
a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat; 
b) prin acordul părților consemnat în scris; 
c) în caz de dizolvare, lichidare, faliment al oricăreia dintre părți; 
d) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul printr-o notificare scrisă, 
adresată prestatorului cu 5 zile înainte de data la care dorește încetarea efectelor acestui contract, 
fără nicio compensație. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a 
contractului. 
17.3. Rezilierea contractului va opera de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a 
prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe de judecată și fără a mai fi necesară îndeplinirea 
vreunei formalități prealabile și se va comunica în scris prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire, dacă: 
a) prestatorul nu își îndeplinește și nu respectă obligațiile și termenele prevăzute în prezentul 
contract.  
b) după semnarea contractului, prestatorul cesionează drepturile sale din prezentul contract sau 
subcontractează fără a avea acordul prealabil al achizitorului; 
c) împotriva prestatorului a fost pronunţată o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă cu 
privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală; 
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18. Cesiunea 
18.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
contract. 
18.2. Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea serviciilor prestate în 
condițiile prevăzute de dispozițiile Codului civil. 
18.3. Solicitarile de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condițiile 
art. 21.2. 
 
19. Subcontractanţi, dacă este cazul 
19.1. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor, de modul în care el sau 
subcontractanţii săi îndeplinesc contractul.  
19.2. Contractele încheiate de prestator cu subcontractanții nominalizați trebuie să respecte 
aceleași condiții în care prestatorul a semnat contractul cu achizitorul.  
19.3. Achizitorul va efectua plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către 
subcontractanții nominalizați pentru serviciile prestate achizitorului potrivit contractului dintre 
prestator și sub-contractant, dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens în 
contractele de subcontractare încheiate cu prestatorul.  
19.4. Prestatorul poate înlocui oricare subcontractant în condiţiile art. 151 şi următoarele din 
norme. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât 
după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia.  
19.5.1. Achizitorul îşi va transmite acordul privind schimbarea subcontractantului în termen de 5 
(cinci) zile de la data primirii notificării prevăzută la art. 19.4.  
19.5.2. Achizitorul va comunica prestatorului motivele care au stat la baza deciziei sale în cazul 
respingerii aprobării. 
 
20. Asocierea de operatori economici, dacă este cazul  
20.1. Fiecare asociat este responsabil individual și în solidar față de achizitor, fiind considerat ca 
având obligații comune și individuale pentru executarea contractului.  
20.2. Membrii asocierii înțeleg și confirmă că liderul stabilit prin acordul de asociere este desemnat 
de asociere să acționeze în numele său și este autorizată să angajeze asocierea în cadrul 
contractului.  
20.3. Membrii asocierii înțeleg și confirmă că liderul asocierii este autorizat să primească dispoziții 
din partea achizitorului și să primească plata pentru și în numele persoanelor care constituie 
asocierea.  
20.4. Prevederile contractului de asociere nu sunt opozabile achizitorului. 
 
21. Forţa majoră  
21.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  
21.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  
21.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.  
21.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor.  
21.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.  
 
22. Proprietate intelectuală  

22.1. Orice rapoarte și date precum hărți, diagrame, schițe, instrucțiuni, planuri, statistici, 

calcule, baze de date, coduri sursă dezvoltate în cadrul proiectului, orice alte elemente și 

înregistrări justificative ori materiale achiziționate, compilate ori elaborate de către prestator sau 
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de către personalul său salariat ori contractat în executarea prezentului contract, devin, după 

îndeplinirea obligațiilor achizitorului, proprietatea exclusivă a acestuia din urmă. 

22.2. Prestatorul remite toate aceste documente și date achizitorului. Prestatorul nu păstrează 

copii ale acestor documente ori date și nu le utilizează în scopuri care nu au legătură cu prezentul 

contract, fără acordul scris prealabil al achizitorului.  

22.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi patrimoniale de autor sau alte drepturi de 

proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului, devin proprietatea 

exclusivă a achizitorului care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera 

de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja 

asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 

22.4. Cedarea drepturilor patrimoniale de autor de către prestator către achizitor cu privire la orice 

rezultat al prezentului contract este exclusivă, totală, nelimitată teritorial și temporal, definitivă 

și include toate drepturile prevăzute la art. 13 și art. 73 din Legea nr. 8/1996, în toate modalitățile 

acestora. 

22.5. 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, folosite pentru sau 

în legătură cu serviciile achiziţionate; 

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

acestea sunt generate de o încălcare a unor norme juridice sau contractuale ce rezultă din 

respectarea caietului de sarcini; 

c) reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală, 

formulate de angajați ai prestatorului, în condițiile art. 44 din Legea nr. 8/1996, cu privire la opere 

originale de creație intelectuală în orice domeniu, ce constituie obiectul prezentului contract. 

 

23. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

23.1. Colectarea,  prelucrarea și stocarea/arhivarea  datelor cu caracter personal se vor realiza în 

conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a 

acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), 

în scopul realizării obiectivului contractului. 

23.2. Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor 

atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a 

datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare, re-prelucrare sau transfer către 

terți ori publicare pe surse publice interne sau externe. 

23.3. Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității 

prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a 

măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform obligațiilor ce decurg 

din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016. 

 
24. Soluţionarea litigiilor  
24.1.  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.  
24.2.  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 din România.  
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25. Limba care guvernează contractul  
Limba care guvernează contractul este limba română.  
 
26. Comunicări  
26.1.  Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris.  
26.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii.  
26.3.  Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.  
 
27. Legea aplicabilă contractului  
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  
 

 

Părţile au înţeles să încheie astăzi, ………………………., prezentul contract în două exemplare originale, 
câte unul pentru fiecare parte.  
 

 

ACHIZITOR PRESTATOR 

 
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU EGALITATEA 

DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI 

 

SECRETAR DE STAT 

……………………………….. 

 
 
 

S.C. ……………………….. S.R.L. 

 

 

ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL 

……………………………….. 

 

SERVICIUL ECONOMIC, RESURSE UMANE, 

ADMINISTRATIV 

Șef serviciu, 

……………………………….. 

 

 

Viza CFP 

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

 
 

 

COMPARTIMENT  JURIDIC 

…………………………………. 
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