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3. FORMULARE ŞI MODELE 

 

 
 Această  secţiune conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea si 

prezentarea ofertei si a documentelor care o însotesc si, pe de alta parte, să permită comisiei de 

evaluare examinarea si evaluarea rapidă si corectă a tuturor ofertelor depuse.  
 

Fiecare ofertant care participa, în mod individual sau asociat, la procedura de achizitie 
publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute in cadrul acestei sectiuni, completate în 
mod corespunzator şi semnate de persoanele autorizate.  

 
 Formularele se prezinta in original, vor fi datate si semnate de persoanele 

autorizate. 



 

                              
Formularul nr. 1 

 

OPERATORUL ECONOMIC 
 

___________________ 

(denumire / sediu ) 
 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante  
 
 

    nr._________data___________ora_____ 

 

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către ________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ________________, privind 

aplicarea procedurii de selectie de oferte pentru atribuirea contractului de  ..........................  

 noi ___________________________________________________(denumirea/numele 
operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele: 

1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original : 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

Data completării ___________     

Cu stimă, 

Operator economic, 
(semnătura autorizată ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      Formularul nr. 2 

 

ÎMPUTERNICIRE 

 

 

 

 

Subscrisa 
..................……...……..............................................................................................., cu sediul în 

...............………........................................, telefon …….….......…., fax …...............…, 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. …........., CUI .................................. , reprezentată 
legal prin …….........................., în calitate de ........................….., împuternicim prin prezenta pe 

............................................................, domiciliat în 
…............................................................................................., identificat cu B.I./C.I. seria 

................................ nr. ........................, CNP ........................................, eliberat de ............., la 
data de ............................., având funcţia de ................................., să ne reprezinte la procedura 
de............................................................................., organizată de ..........................................   

pentru ................................................ ...........................................................în scopul atribuirii 
contractului de ................................................................................................................................ 

 
În îndeplinirea mandatului său mandatarul va avea următoarele drepturi: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea 

la procedura de ........................................................................................ 
2. Să participe în numele subscrisei la licitaţie şi să semneze toate documentele rezultate pe 

parcursul şi/sau în urma desfăşurării licitaţiei. 
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 
desfăşurării licitaţiei. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la licitaţie. 
Prin prezenta împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze 

răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la licitaţie. 
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 

 
 Data_________________   Denumirea mandantului 

       Semnătura ___________ 

 

 

 
S.C.  ________________________ 

reprezentată prin 
__________________________________ 

 

Semnătura _______________________ 



 

Formularul nr. 3 
 
 

Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
 

 
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

Subsematul(a) …………………………………………….. (denumirea, numele operatorului 
economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionaează 

procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
…………………………… (denumirea produsului, serviciului sau lucării ş codul CPV ), la data 
de …………………..(zi/lunăan), organizată de ……………………………... (denumirea 

autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 

administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu 
fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie 
similară cu cele anterioare, reglementate prin lege 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit a) 

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt 

stabilit până la data solicitată ……….. 
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 

comiterea unei greşeli în materie profesională. 
e) nu prezentam informatii false sau prezentam informatiile solicitate de catre 

autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare 
si selecţie 

Subsematul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii 
 
 
 
   Data completării ...................... 

 
 

Operator economic, 

_________________ 
(semnătură autorizată) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

Formularul nr. 4 

 

 

 

CERTIFICAT 

de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

 

 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 
............................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de SELECTIE DE 

OFERTE organizată de A.J.O.F.M. MARAMURES în calitate de autoritate contractantă, 
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevarate şi complete din toate 

punctele de vedere. 
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................., urmatoarele: 

1. am citit şi am inţeles conţinutul prezentului certificat; 

2. consimt/consimţim descalificarea noastra de la procedura de achiziţie publică în 
condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate şi/sau incomplete în orice privinţă; 

3. fiecare semnatură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să 
înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se întelege oricare persoană fizică sau 

juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în 
cadrul aceleiaţi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de 
participare; 

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare 
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 

6. oferta prezentata nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea 
ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu 
la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura 

lor, nu au legatură cu obiectul respectivei proceduri; 
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea 

ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui 

concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. 

III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele 
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. 

 
 
 

Data ………………       Ofertant,  
Reprezentant/Reprezentanti legali 

                      (semnaturi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formularul nr. 5 

 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 

 

 

1.Subsemnatul/a…………………………………………………………..………, în calitate de 
…………………………………….………..….(ofertant/candidat/ofertant asociat), la procedura 
de selecție și recrutare formatori pentru atribuirea contractului  de achizitie publica avand ca 

obiect prestarea de  servicii pentru asigurarea de experți – formatori pentru activitatea de formare 
profesională desfășurată in cadrul proiectului „CSORP – Cresterea sanselor de ocupare prin 

reorientare profesionala ”Contract POSDRU/125/5.1/S/126762,                                                                                                                             
cod CPV  79620000-6  ,  la data de  ……............... (zi/luna/an), organizata A.J.O.F.M. 
Maramureș, în temeiul art.691 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice  şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare și la art. 14 din OUG nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor 
publice nationale aferente acestora, 
 

declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 
 nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de 

supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, între membrii comisiei de evaluare, persoane care sunt 

soţ/soţie, rudă sau afin  până la gradul al patrulea inclusiv, ce deţin funcţii de decizie în cadrul 

Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramureș; 

  nu sunt implicat în relaţii comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 69 lit a) din 

OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de 

decizie în cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramureș. 

 

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea 
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul 
derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi 

desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
 

3. De asemenea, 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai . A.J.O.F.M. Maramureș 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

 
 Data (ZZ.LL.AAAA) 

Operator economic 
Reprezentant legal – nume si prenume, 

Semnatura autorizata 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
Formularul nr. 6 

  Operator economic 
 .................................. 

  (denumirea/numele) 
 
 

                                         INFORMATII GENERALE 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... <denumirea/numele şi 

sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate 
faptei de fals în acte publice, că datele prezentate mai jos sunt reale, si ca am capacitatea 
economico-financiara de a sustine derularea contractului pe intreaga perioada. 

 
1. Denumirea/numele: ........................... 

2. Codul fiscal: ................................. 
3. Adresa sediului central: ...................... Cod poştal .......................... 
4. Telefon: ...................., 

Fax: ............................... 
E-mail: ............................. 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare_______________________________ 
                                       (numărul, data si locul de înmatriculare/înregistrare) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: _____________________________________ 

                                            (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 
         7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:____________________ 

          (adrese complete, telefon, fax     certificate de înmatriculare/înregistrare) 
 

 
 
 

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

 
 
                                                          Ofertant 

                                                         _______________ 
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formularul nr. 7 
 

Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
 

Fisa de experienta similara  

 

 

 

1. Denumirea contractului de  prestari de servicii de asigurare/recrutare de personal, 

inclusiv personal angajat temporar  : 

2. Numar/data  contract 

3. Cod CPV 

4. Denumirea/numele beneficiarului:  

5. Valoarea contractului: 

6. Numarul  

persoanelor asigurate/recrutate :  

7. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de 

solutionare: 

8. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care 

ofertantul /candidatul îsi sustine experienta similara: 

 

 

 

 

Data: 
 

 
Ofertant, 

_______________ 

(semnatura autorizata) 
 

------------ 
       

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
Operator economic,                      

                                              

Formularul nr. 8 

 

     

LISTA FORMATORILOR PROPUSI PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI 

 

Cursul de formare profesionala ……………………….. 

 

 

Subsemnatul _________________________, Reprezentant legal  al 
.......................(denumirea operatorului economic) declar pe propria răspundere că pentru  

Servicii de asigurare de expertil- formatori pentru cursul de instruire 
……………………………… propun urmatorii formatori: 

 

Numele şi 
prenumele 
formatorilor  

 

Poziţia 
propusă 
(formator  

teorie, 
practica ) 

Nivelul 
Educaţional1 

 

Domeniile de 
Specialitate2 

 

Ani de 
experienţă 
profesională 

 

Ani de 
experienţă în 
domeniile de 

specialitate 
specifice 

cursului ce 
face obiectul; 
contractului 

 

      

.....      

 
 

Anexez la declaratie CV-urile personalului propus pentru indeplinirea contractului de achizitie 
publica. 

 
 
 Data:  

Ofertant, 
_______________ 

(semnatura autorizata) 
 

------------ 

 
 
1 – se vor specifica studiile care confera competentele necesare activitatii de predare la cursul de 
instruire: doctorat, masterat, licenta, scoala tehnica, etc 
2  - se vor specifica disciplinele cu peste 40 ore în toții anii de studii, relevante pentru 

dobandirea competentei (pentru care este propus ca formator) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

                                                    Formularul nr. 9 

 
 

 
 
 

Model Curriculum Vitae 

 
 

Cursul de formare profesionala pentru care aplicati: 

1. Nume: 
 
2. Prenume : 

 
3. Data de naştere: 

 
4. Naţionalitatea: 

 
5. Stare civilă: 

 
6. Nivelul Educaţional: 
 

 
Instituţia 

 
 

Perioada 
(de la Data – la Data) 

Discipline cu peste 40 ore în toții anii de studii, 
relevante pentru aceasta procedura 

( pentru care doriţi să fiţi formator) 
   

…..   

 
 
7. Formare profesionala continua: 
  

Furnizor de formare  
 
 

Perioada 
(de la Data – la Data) 

Comp etente cert i f icate : 

   

…..   

 
8. Membru al unor corpuri/asociaţii profesionale: 

 
 
9. Alte aptitudini: (de ex. P.C., etc.) 

 
 
10.  Poziţia profesională actuală: 

 

 
11.  Vechimea la locul actual de muncă: 

 
 
12.  Calificări relevante pentru proiect: 



 

13. Alte informaţ ii relevante (de ex: publicaţii , etc): 

 
 

14. Anexe (enum erate docum entele anexate - copii dupa diplome, certificate, referinte etc): 
 
 

 

 Numele, prenumele, semnatura 

 

……………………………………………………………… 
 

 Semnatura autorizata a reprezentantului firmei ofertante 

 

 

…………………………………………………………… 

 

 

Data (ziua/luna/anul)  . . . . . 
. . . . . . . . . . .. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
Operator economic,                                   Formularul nr.10 
________________________ 

(denumirea/numele) 
 

 

                        DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 

 

 
Subsemnatul .................. declar că sunt de acord să particip in calitate de formator propus de 

catre ofertantul ……………………………….. la procedura de Selectie de oferte pentru 
achiziţionarea de Servicii de asigurare de experti – formatori - pentru cursurile de formare 
profesională prevăzute în proiectul, „CSORP – Cresterea sanselor de ocupare prin reorientare 

profesionala” , ID 126762, organizata de   AJOFM Maramures. 
 

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnată câştigătoare, declar că sunt 
capabil şi disponibil să lucrez pe poziţia pentru care mi-a fost inclus CV-ul în ofertă, în perioada: 
 

De la Până la  

  

 
Confirm faptul că nu sunt angajat în alt contract/proiect pe o poziţie care să-mi solicite serviciile 
în perioada mai sus menţionată. 

 
În cazul în care această ofertă va fi desemnată câştigătoare, sunt perfect conştient de faptul că 

indisponibilitatea mea în perioada mai sus menţionată, cauzată de alte motive decât boala sau 
forţa majoră, pot conduce la excluderea mea de la participarea la alte procedure de achizitie 
contracte finanţate din bugetul asigurarilor pentru somaj şi poate atrage după sine încetarea 

contractului. 
 

Nume  

Semnătura  

 

Data   
 

 

 
 
 

 
 A fi semnată şi datată de către fiecare dintre formatorii propuşi în ofertă. Se transmite în 

original !!!  
 
 

 
 

 



 

 

Formularul nr. 11 

 
OPERATORUL ECONOMIC 

__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

 

Către 

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE                                     

MUNCA MARAMURES, 

 

    Domnilor, 
    1. Examinand documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii,  

……………………………………………………………………………. (reprezentanti 
ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in  Caietul de 

sarcini, sa prestam Servicii pentru asigurare de experţi – formatori - pentru cursurile de 

formare profesională prevăzute în proiectul  „CSORP – Cresterea sanselor de ocupare prin 
reorientare profesionala” , ID 126762, având codul CPV 79620000-6 - Servicii de asigurare de 

personal, inclusiv personal angajat temporar,  pentru suma de ……………… lei, la care se 

adauga TVA in valoare de ..............lei 

Tariful orar platit formatorilor pentru predarea orelor de teorie/instruire practica va fi 
urmatorul:  

 

 Tarif/ora teorie  

lei (fara TVA) 

Tarif/ora instruire practica 

 lei (fara TVA) 

Curs de formare profesionala 

nivel I si nivel II 

  

Curs de initiere/perfectionare/ 
specializare  

  

 
De asemenea, pe durata de implementare a contractului, valoarea acestuia va  cuprinde  în 

cadrul  sumelor  aferente  remunerației  formatorilor  stabilite  în cuantum fix conform tarifelor 

mentionate mai sus, profitul nostru și cheltuielile administrative suportate de noi în calitate de 
Prestator. Ne angajăm ca însumate profitul și cheltuielile administrative ce vor  fi incluse în 

onorarii nu vor depăși un procent de maxim …………. % din valoarea totală aferentă 

remunerației formatorilor, restul sumei fiind plătită integral formatorilor propuși în cadrul 

ofertei. 
    2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam 

serviciile in conformitate cu graficul de timp stabilit. 
    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pina la data de 31.12.2014 si ea va ramane 
obligatorie pentru noi. 



 

    4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 
constitui un contract angajant intre noi. 
    5. Alaturi de oferta de baza: 

    [] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 
separat, marcat in mod clar "alternativa"; 

    [] nu depunem oferta alternativa. 
   6. Intelegem ca va fi caistigatoare oferta care intruneste criteriul „Oferta cea mai avantajoasa 

economic” . 

 
Data ……………………………. 

 
 

                       (semnatura) 

 (denumirea/numele operatorului economic) 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

Formularul nr.12 

 
 
 

 

       

Elementele de cost ale tarifului pe ora de prestare  

serviciu de formare profesionala 

     

   lei (fara TVA) 

 Curs de formare profesionala 

nivel I si nivel II 

Curs de 

initiere/perfectionare/ 
specializare 

Onorariu formator/ora 
teorie 

  

Onorariu formator/ ora 
instruire practica 

  

Cheltuieli 
administrative, Profit 

  

Total tarif/ora teorie   

Total tarif/ora 

instruire practica 

  

 

 

Preturile sunt exprimate in lei, fara TVA 

 
 

Data ……………………………. 
 

 

                       (semnatura) 
 (denumirea/numele operatorului economic) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formular nr. 13 

 
        OFERTANTUL    

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

 

 

 DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE 

 
 

 

Subsemnatul …………………………………………… reprezentant/ împuternicit al  

                                   (numele şi prenumele persoanei autorizate)  

 

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

               (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) 

 

în nume propriu, declar că sunt de acord cu toate prevederile condiţiilor contractuale publicate în 

cadrul prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în 

conţinutul acestuia.  

 

 

 
 
 

Data :  Numele şi prenumele 
 ______________,  

(semnatura şi ştamplia),  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

MODEL (orientativ) 

Contract de prestari servicii 

Nr. _________/____________ 

 

 

1.Părțile contractante: 

 

1.1.Agenția Județeană  pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș, cu sediul în Baia 
Mare, Str. Hortensiei nr.1A, Județul Maramureș, tel. 0262 – 227821, fax. 0262-227829, cod 

fiscal 3627064,  reprezentată legal prin OSANU MIHAELA OANA având funcţia de Director 
Executiv, denumită în continuare BENEFICIAR 

ȘI 
 
1.2._______________________________________  cu sediul 

în___________________________________ 
Str.___________________________________________,nr._______________,bloc__________

__________, 
judetul/sectorul_________________________________,tel._____________________________
__________ fax________________________, e-

mail_______________________________________________________ 
cod fiscal/cod unic de înregistrare_____________________________________________, cont 

nr._________________________________________deschis la 
____________________________, autorizat    în       condițiile legii cu autorizația nr. 
______________________________, să desfășoare activități /programe de formare profesională 

pentru ocupația/competențele   comune          in ocupația „…………….. ”, cod 
C.O.R/C.N……………, denumit în continuare PRESTATOR,  

au convenit sa încheie prezentul contract de prestări servicii cu respectarea următoarelor clauze: 

 
2.Obiectul contractului: 

2.1.Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de  servicii pentru asigurarea de experți – 
formatori pentru activitatea de formare profesională desfășurată in cadrul proiectului „CSORP – 

Cresterea sanselor de ocupare prin reorientare profesionala ”Contract 
POSDRU/125/5.1/S/126762.                                                                                                                            
2.2. Prestatorii de servicii vor identifica şi furniza formatori, cu experienţă în specialitatea 

studiilor, care să asigure (conform competențelor certificate ale formatorilor) pregătirea  teoretică 
și instruire practică a persoanelor participante la programele de formare profesională specificate 

in Caietul de sarcini si pentru care prestatorul a prezentat Liste de formatori propusi pentru 
executarea contractului. 
 

3.Durata contractului:            
3.1. Durata prezentului contract este de ...... luni, număr....... ore/teorie/practica, cu începere de la 

data de  ............... pana la data de  ....................  
   
4.Valoarea contractului:   

4.1.Valoarea totală a contractului este de ........... lei. 
4.2.Tariful pentru participarea la programul de formare profesională este de ....... lei/oră prestată 

pentru pregătire teoretică si ......... lei/ora instruire practică și nu poate fi majorat prin încheierea 
unui act adițional ulterior. 



 

4.3. Însumate profitul și cheltuielile administrative ce vor  fi incluse în onorarii vor reprezenta 

un procent de …………. % din valoarea totală aferentă remunerației formatorilor, restul sumei 

fiind plătită integral formatorilor propuși în cadrul ofertei. 
 

5. Documentele contractului 

5.1  Documentele contractului sunt:  

 - contract şi acte adiţionale (dacă este cazul) 

 - caietul de sarcini 
 -  oferta 

 -  alte anexe la contract 

 
6. Obligațiile beneficiarului:      

 

6.1.Plătește prestatorului contravaloarea serviciilor prestate. 
6.2.Monitorizează și are drept de control asupra desfășurarii programului de formare 

profesională, în conformitate cu prevederile legii.  
 

9. Obligațiile prestatorului:      

 

9.1. Prestatorul va încheia cu fiecare formator un contract conform prevederilor legale în vigoare. 

Ofertantul se obligă ca în acest contract să  prevadă: 
- obligativitatea întocmirii la termen de către aceştia a tuturor documentelor solicitate de 

AJOFM Maramures, conform listei minimale stabilite în Anexa nr. 1 a Caietului de sarcini, 

referitoare la activitatea de formare profesională;  
- răspunderea materială/penală în cazul gestionării necorespunzătoare a bunurilor utilizate 

în procesul de formare profesională; 
- respectarea programei de curs pusă la dispoziţie de către AJOFM Maramures; 

- planificarea activităţii de formare profesională în conformitate cu orarul stabilit de către 
AJOFM Maramures; 

- subordonarea faţă de expertul formare – membru in echipa de implementare a proiectului 

„CSORP – Cresterea sanselor de ocupare prin reorientare profesionala” , după caz, faţă de şeful 
serviciului de formare profesională a AJOFM Maramures, pe toata perioada derulării cursului;    

9.2. Prestatorul se obligă să monitorizeze completarea la zi a documentelor solicitate formatorilor 
de către AJOFM Maramures. 

9.3 Prestatorul acceptă ca monitorizarea serviciilor să se facă prin verificarea directă şi 
neanunţată de către reprezentanţii AJOFM Maramures a prezenţei şi a calităţii serviciilor oferite 
de către formatori. 

9.4 La emiterea fiecărei facturi, Prestatorul va intocmi un raport al activităţilor efectuate si 
facturate  

 
10. Modalități de plată:   

10.1. Plata serviciilor efectuate de către prestator se face lunar sau la finalizarea programului de 

pregătire teoretică/instruire practică, pe baza unui raport de activitate lunar și/sau la finalul 
perioadei contractului, unde va fi relevată activitatea prestată în funcție de sarcina asumată prin 

contract și unde se vor menționa rezultatele obținute și materialele elaborate în contextul 
activității prestate 
10.2. Plata se va efectua în lei, prin virament bancar. 

 



 

11. Modificarea, suspendarea si incetarea contractului   

11.1. Modificarea contractului poate fi facută numai prin acordul de voința al părților, prin act 
adițional la prezentul contract, cu excepția situatiei prevazute la pct.4.2. 
11.2. Încetarea contractului intervine prin acordul părților sau prin reziliere. 

11.2.1. În cazul în care una din părțile contractante nu își respectă obligațiile asumate prin 
contract, partea lezată îi pune în vedere să depună toate diligențele pentru executarea 

corespunzătoare a clauzelor contractuale. 
11.2.2. Dacă partea în culpă, în termen de  5 zile de la primirea notificării, nu se conformează, 
partea lezată poate denunța unilateral contractul reziliindu-l. 

11.3. Ordonatorul principal de credite impune clientului încetarea contractului; 
11.4. Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale de către una din 

părți. 
 
12.Cesiunea contractului             

12.1. Prestatorul are obligația de a nu transfera, total sau parțial, obligațiile asumate prin contract 
 

13.Rezilierea contractului        

Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul din vina prestatorului, în principal, pentru: 
13.1. Neînceperea programului de formare profesională în termenul prevăzut; 

13.2. Retragerea autorizației. 
13.3. Beneficiarul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată prestatorului,  fără  nici o compensație, în cazul retragerii fondurilor alocate pentru 
derularea programului de formare profesionala sau dacă constată că au aparut circumstanțe care 
nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea situației în 

așa fel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului ( notificarea fiind 
formulată în acest caz în termen de 15 zile de la apariția circumstanțelor). 

 
14 Forța majoră : 
14.1.Forța  majoră este constatată de o autoritate competentă  

14.2.Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiunilor asumate prin 
prezentul contract, pe perioada în care aceasta acționează 

14.3.Partea contractantă care, din cauza de forță majoră, nu își poate îndeplini, respecta și 
exercita obligațiile contractuale va înștiinta, în scris, cealaltă  parte contractantă în cel mult  5 
zile de la data apariției acestei situații . 

14.4.Omisiunea de a anunța în scris, apariția forței majore atrage răspunderea civilă  contractuală 
a părții aflate în această situație 

14.5.Contractul se consideră suspendat pe durata cauzelor care au determinat forța majoră. 
14.6. Daca forța majoră acționează sau se estimează a acționa o perioada mai mare de 3 zile, 
oricare dintre parti are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde penalități și daune interese. 
 

15. Soluționarea litigiilor 

15.1. Părțile contractante vor depune toate diligențele pentru a rezolva pe cale amiabilă 
neîntelegerile care se pot ivi între ele în legatură cu derularea contractului. 

15.2. Dacă părtile contractante nu reușesc să rezolve neînțelegerile pe cale amiabilă, se pot 
adresa instanței de judecată competente. 

 
 



 

 

16. Alte clauze 

16.1. Orice comunicare între părțile contractante, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie transmisă în scris. 

16.2. Orice document scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât și în momentul 
primirii. 

 
Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi 
_______, producând efecte de la data semnării şi ştampilării lui. 

 
 

                  BENEFICIAR                                                                   PRESTATOR 

 


