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 Nr.121/20.12.2020 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 
1.MARINEX SRL 
Cod unic de înregistrare: RO 3276214 
Numărul de înregistrare la ORC: J01/79/1993 
Adresă sediu social: Mun.Alba Iulia, Str. Livezii, nr.35C, jud.Alba, cod poștal 510170, România  
Contact: Popa Felicia Delia, telefon: 0745357905; email: scmarinexsrl@yahoo.com  

 
 
2. Obiectul achiziției este reprezentat de: Furnizare seturi echipamente de protecție 
pentru 185 elevi în cadrul proiectului: ‘’Orientare profesionala si stagii de practica in 
domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru’’, cod SMIS 131019, cod CPV: 
18143000-3 Echipamente de protecție, compuse astfel: 

 
Nr. 
crt. 

 
Denumirea bunurilor/serviciilor 

 
UM 

 
Cantitate 

 
 

1 Casca protecție cu șnur buc 185 
2 Mănuși protecție per 185 
3 Ochelari protecție per 185 
4 Pantofi cu bombeu metalic per 185 
5 Salopeta bbc buc 185 

 
3.Echipamentele de protecție pentru 185 elevi care fac obiectul achiziției sunt necesare 
derulării activității A.6. - Furnizarea de stagii de practică,  Subactivitatea A. 6.3. - Susținerea 
și derularea stagiilor de practică. Valoarea estimata: 150,00 lei fără TVA / elev, respectiv 
27.750,00 lei fără TVA. 

Adresa poștală de corespondență a Beneficiarului privat unde se vor depune ofertele 
este Mun.Alba Iulia, Str. Livezii, nr.35C, jud.Alba, cod poștal 510170, România,  sau 
prin email la adresa : scmarinexsrl@yahoo.com. 

Ofertantul poate solicita clarificări cu cel puțin 1 (una) zi calendaristice înainte de depunerea ofertelor. 
Solicitările de clarificare vor fi înaintate achizitorului numai în format electronic, la adresa de 
email: scmarinexsrl@yahoo.com 
Mesajele email de solicitare de clarificare vor avea ca subiect:” În atenția d-nei Popa Felicia Delia – 
SMIS 131019 - Solicitare clarificări – „Achiziție directa seturi echipamente de protecție pentru 185 
elevi” - în cazul în care subiectul nu este menționat, solicitarea de clarificare va fi considerată 
netransmisă. 
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4. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: achiziție directă. 
5. Oferta depusă de operatorul economic trebuie să cuprindă: 
 Documente de calificare; 
 Propunerea financiară. 

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa cuprindă toate elementele 
de cost şi informațiile cu privire la preț, precum şi la alte condiții financiare şi comerciale 
legate de obiectul achiziției. Se completează și se prezintă Formularul 4. 
6. Limba de redactare a ofertei: română. 
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile. 
8. Documente de calificare solicitate: 
 Scrisoare de înaintare – Formularul 5; 
 Certificat constatator emis de O.N.R.C. (Oficiul National al Registrului Comerțului) sau 

pentru ofertanții străini, document echivalent emis în tara de rezidenta în copie 
conform cu  originalul, din care sa rezulte ca ofertantul are capacitatea de a presta 
serviciile; 

 Declarație privind eligibilitatea: Se completează și se prezintă Formularul 1;   
 Declarație privind selecția și calificarea ofertanților: Se completează și se prezintă 

Formularul 2; 
 Declarație privind conflictul de interese: Se completează și se prezintă Formularul 3;  

9. Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA. Prețul ofertei este ferm, în lei, NU se accepta 
actualizarea prețului contractului. 
10. Prezentarea ofertei: Ofertanții interesați de procedura de achiziție vor depune oferta in 
plic închis sau prin email, pana cel mai târziu la data de 28.12.2020, ora 13.00. Durata de 
execuție a contractului este de 19 luni, corespunzător derulării activității A.6. - Furnizarea 
de stagii de practică,  Subactivitatea A. 6.3. - Susținerea și derularea stagiilor de practică. 
Oferta va fi însoțita de scrisoare de înaintare, completata cu datele operatorului economic si 
semnata de acesta. 
11. Criteriul de atribuire: Va fi declarată câștigătoare OFERTA CARE ÎNDEPLINEŞTE CERINŢELE 
TEHINICE MINIME ŞI PREZINTĂ PREŢUL TOTAL CEL MAI SCĂZUT. Va fi luată în calcul suma totală 
fără TVA din formularul de ofertă financiară (Formularul 4). 
12. Pentru bunurile furnizate, operatorul economic va emite facturi lunare. Plata prețului 
contractului se va efectua în contul operatorului economic, în maxim 60 de zile calendaristice 
de la primirea facturii.  
 
 
 
 

APROBAT, 
Administrator 
Popa Felicia Delia 



   
 

 
 
 
 
Secțiunea II 

 
 
 
 
 
 
 

Formulare 
 

Secțiunea II conține formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea și 
prezentarea ofertei și a documentelor care o însoțesc și, pe de altă parte, să permită 
comisiei de evaluare examinarea și evaluarea rapidă și corectă a tuturor ofertelor depuse. 
Fiecare candidat/ofertant care participă la prezenta achiziție are obligația de a prezenta 
formularele prevăzute în cadrul acestei secțiuni, completate în mod corespunzător și 
semnate de persoanele autorizate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Formularul 5 
 

OPERATOR ECONOMIC/ OFERTANT 
(denumire) 
Adresa: Str.: ……........................., nr. ……, localitatea ……........................, țara , 
tel.: ….......................…, e-mail: ……................................. 
(Date de contact) 
Nr. înregistrare: ……….../…………............…. 
Înregistrat la sediul 
MARINEX SRL………….................................................................……….............. 

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 
Către: 
MARINEX SRL 

 
Ca urmare a invitației de participare publicată pe site-ul www.marinex-constructii.ro, 
privind atribuirea contractului de Furnizare seturi echipamente de protecție pentru 185 
elevi în cadrul proiectului: „Orientare profesionala si stagii de practica in domeniul 
construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru’’, cod SMIS 131019 

 
Noi .......................... (denumire/ numele ofertantului) vă transmitem alăturat 
următoarele: 

 
• Plicul sigilat și marcat în mod vizibil conținând un exemplar original, respectiv: 

• Oferta 
• Documentele care însoțesc oferta 

 
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele 
dumneavoastră. 

 
Data completării: …………..........…….. 

 
Cu stimă, 

 
OPERATOR ECONOMIC 
…………………………………. 
(semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Formularul 1 
 

OPERATOR ECONOMIC 
 

(denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 

Subsemnatul ............................................................,  reprezentant 
al..........................................., 
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, 
sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte 
publice, ca în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe 
judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru 
corupție, fraudă și/ sau spălare de bani. 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 
înțeleg  că autoritatea contractantă și/sau consultantul – organizator al procedurii au 
dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente 
doveditoare de care dispunem. 

 
Prezenta declarație este valabilă până la data de ........................................... 

 
Data completării: ............................................... 

 
 
  (Nume, prenume) 
  (Funcţia) 
  (Semnătura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Formularul 2 
OPERATOR ECONOMIC 

 
(denumirea/numele) 

 
 
 

 DECLARAŢIE 
privind selecția și calificarea ofertanților 

 
Subsemnatul .............................................................., reprezentant al 
............................................................................................................., 
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant 
pentru atribuirea contractului privind Furnizarea de seturi de echipamente de protecție 
pentru 185 elevi în cadrul proiectului: Orientare profesionala si stagii de practica in 
domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru’’, cod SMIS 131019, 
organizată de către MARINEX SRL, declar pe proprie răspundere că: 

a) nu ne aflăm în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un  
administrator judiciar sau activitățile comerciale nu sunt suspendate și nu fac 
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu suntem într-o situație 
similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre 
situațiile prevăzute la lit.a); 

c) ne-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de 
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care 
societatea este stabilită până la data de ......................... 

d) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligațiile contractuale asumate în ultimii 2 ani; 
e) nu am fost condamnați, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe 

judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greșeli în materie profesională. 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare 

detaliu și înțeleg că MARINEX SRL - organizator are dreptul de a solicita, în scopul  
verificării  și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 
Data completării ..................... 

 
  (Nume, prenume) 

  (Funcţia) 
  (Semnătura) 



   
 

Formularul 3 
 

OPERATOR ECONOMIC 
 

(denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU OFERTANT 
 

.......................................................... (denumirea/numele OFERTANT) 
DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 și 15 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor 
publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Subsemnatul(a),      ................................................,      în    calitate     de........, 
referitor     la      procedura ................................................................., declar 
pe propria răspunde, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzută la 
art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările 
ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 14 si 15 din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului României nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 
naționale aferente acestora din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 │privind 
prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea 
fondurilor europene și/sau a  fondurilor  publice  naționale aferente acestora, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Extras OUG 66/2011: 
Art. 14 
“(1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziție, beneficiarii persoane fizice/juridice de 
drept privat au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de 
natură să determine apariția unui conflict de interese, și anume a situației în care există 
legături între structurile acționariatului beneficiarului și ofertanții acestuia, între 
membrii comisiei de evaluare și ofertanți sau în care ofertantul câștigător deține 
pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție. 
(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancționează cu deduceri/excluderi din cheltuielile 
solicitate la plata/rambursare, în funcție de prejudiciul posibil de provocat ori deja 
provocat fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora.” 
Art. 15 
„ (1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziții, ofertantul este obligat să 
depună o declarație conform căreia nu se află în conflict de interese, așa cum este acesta 
definit la art. 14. 
(2) Dacă apare o situație de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de 
achiziție, ofertantul are obligația să notifice în scris, de îndată, entitatea care a 
organizat această procedură și să ia măsuri pentru înlăturarea situației respective.” 

 
 



   
 

Subsemnatul(a), .............................................................., declar că voi 
informa imediat MARINEX SRL dacă vor interveni modificări în prezenta declarație. 
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu 
și înțeleg că orice entitate interesată, are dreptul de a solicita, în scopul verificării și 
confirmării declarației, orice informații suplimentare. 
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 
OPERATOR ECONOMIC, 

 
............................... 
  (Nume, prenume) 
  (Funcţia) 
  (Semnătura) 
 

 
Data completării: ……………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formularul 4 
 

OPERATOR ECONOMIC 
 

(denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către: ........................................................... 
 

Domnilor, 
 

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului 
.......................................................................... (denumirea operatorului 
economic), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în 
documentația mai sus menționată, să furnizam Seturi echipamente de protecție pentru 185 

elevi în cadrul proiectului: Orientare profesionala si stagii de practica in domeniul 
construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru’’, cod SMIS 131019, astfel: 
 

Nr. 
 crt. 

 
Denumirea 

bunurilor/serviciilor 

 
UM 

 
Cant. 

 
Preț unitar 
fără TVA - 

lei 

 
Valoare  

fără TVA – lei 

 
Valoare  

cu TVA – lei 

1 Casca protecție cu șnur buc 185    
2 Mănuși protecție per 185    
3 Ochelari protecție per 185    
4 Pantofi cu bombeu metalic per 185    
5 Salopeta bbc buc 185    
 Total   

 
Valoarea totala oferta ……………………………. Lei fără TVA, respectiv ………………………… 
lei cu TVA. 

 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm 
serviciile la comanda achizitorului. 
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată 30 zile, respectiv până 
la data de ................................................., și ea va rămâne obligatorie pentru noi 
și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea și semnarea contractului de prestări servicii, această ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 
stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 
Data: ..................... 
 

  (Nume, prenume) 
  (Funcţia) 
  (Semnătura) 
 
 



 
 

 



 
 

Formularul 6 
 

Contract de furnizare 
nr.______________data_______________ 

 
 
 1. Părţile contractante 

între 
SC MARINEX  SRL cu sediul in  Alba Iulia, str. Livezii, nr. 35C, jud. Alba telefon/fax 
0744510940/0358566985 număr de înmatriculare J01/79/1993 cod fiscal RO 3276214 cont 
RO96RZBR0000060012608374 deschis la RAIFFEISEN BANK SA Agentia Alba Iulia, reprezentată prin Igna 
Bota Marian, administrator în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 
şi  

 
……..............................................…………….....................denumirea operatorului economic 
adresă ................................................................. telefon/fax 
.............................................. număr de înmatriculare 
.................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, 
bancă) ............................................................................... reprezentată prin 
.............................................................................................. (denumirea 
conducătorului), funcţia..................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la 
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, 
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de 
garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin 
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs 
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin 
utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea 
furnizorului; 
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 
 
3. Interpretare 
3.1 - 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. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 

 
Clauze obligatorii 

 
4. Obiectul şi preţul contractului 



 
 

 4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze seturi echipamente de protecție pentru 185 elevi în 
perioada/perioadele________________________convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate 
prin prezentul contract, in cadrul proiectului “Orientare profesionala si stagii de practica in 
domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru’’, cod SMIS 131019, proiect co-finantat 
din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație şi competențe, 
Obiectivul specific 6.14 – Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor 
și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice 
cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform 
SNCDI. 
 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului 
de ffurnizare seturi echipamente de protecție pentru 185 elevi. 
 4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor conform 
graficului de plăţi, este de ........... lei , la care se adauga T.V.A. ................ lei.  
4.4. – Pretul convenit pentru indeplinirea contractului va fii platit de catre achizitor conform graficului 
de plăţi. 
 
5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de 19 luni, adică de la............................................până 
la ………................ 
5.2. – Daca perioada de implementare a proiectului in cadrul caruia sunt achizitionate seturile de  
echipamente de protecție pentru 185 elevi se prelungeste, durata prezentului contract se prelungeste 
daca este cazul. Achizitorul se obliga ca in termen de 10 zile de modificarea termenului sa comunice 
acest lucru beneficiarului. 
5.3. – Daca termenul de implementare a proiectului se reduce durata prezentului contract va fii redusa 
pana la data de finalizare a proiectului doar cu acceptul furnizorului. 
  
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 

a) propunerea financiară; 
c) graficul de îndeplinire a contractului; 
d) graficul de plăţi; 

 
7. Obligaţiile principale ale furnizorului 
7.1 – Furnizorul se obligă să furnizeze bunurile în perioadele/la datele prevăzute prin graficul de 
indeplinire a contractului, anexă la contract. Furnizorul se obligă să livreze bunurile la sediul 
achizitorului din Alba Iulia, str. Livezii, nr. 35C, jud. Alba. 

 
8. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1-Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în 
prezentul contract. 
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze bunurile în termenul convenit. 
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul bunurilor către furnizor conform graficului de plati.  
 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci 
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o 
cotă procentuală din preţul contractului, in procent de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere.  
9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 14 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă 
cu o cotă procentuală din plata neefectuată, in procent de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere. 



 
 

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea 
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 
Clauze specifice 

 
10. Garanţia de bună execuţie a contractului  
Nu este cazul 
 
11. Ajustarea preţului contractului1 
11.1 - Pentru bunurile livrate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
11.2 - Preţul contractului nu se ajustează. 
 
12. Forţa majoră 
12.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
12.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
12.3 - 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. 
12.4 - 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. 
12.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
12.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
13. Soluţionarea litigiilor 
13.1 - Achizitorul şi furnizorul 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. 
13.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 
de către instanţele judecătoreşti din România.  
 
14. Limba care guvernează contractul 
14.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
15. Comunicări 
15.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

 
1Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm 



 
 

15.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
16. Legea aplicabilă contractului 
16.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
 

Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte.  
(se precizează data semnării de către părţi) 
 

 
 
 
      Achizitor,                                                                      Furnizor,    
.................................                                                              ................................

 (semnătură autorizată)     (semnătură autorizată)             
LS        LS 
 
 


