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1.SCOP 
1.1 Procedura are drept scop stabilirea modului de efectuare a achizițiilor publice 
directe de produse, servicii sau lucrări în cadrul implementarii planurilor de afaceri 
selectate prin proiectul „Utilizarea de metode inovative pentru stimularea economiei 
sociale la nivel multiregional – “ASIST START-UP SOCIAL””, ctr. 
POCU/449/4/16/126166 la care INCDBA IBA-BUCURESTI detine rolul de Partener nr. 2 
 
 
2.DOMENIU DE APLICARE 
2.1 Procedura se aplică beneficiarilor privați ai ajutorului de minimis din cadrul celor 5 
planuri de afaceri selectate in urma desfășurării Concursului de planuri de afaceri 
organizat de către administratorul schemei de minimis INCDBA IBA-BUCURESTI, în 
calitate de partener nr. 2 în cadrul  ctr. POCU/449/4/16/126166. 
 
3.DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 
 
3.1 Legislație primară 
 

• Constituția României; 

• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

• Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii 
competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de 
furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene; 

• LEGE Nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

• LEGE nr. 184 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire 
a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

• Regulamentul (CE) NR.213/2008 al COMISIEI din 28 noiembrie 2007 de modificare 
a Regulamentului (CB) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 
2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte 
procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV. 
 
3.2 Legislație secundară 
 

• HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
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• Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru achiziții Publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• HOTĂRÂRE nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de 
coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru 
asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a 
instrumentelor structurale 2007-2013. 
 
3.3 Legislație terțiară 
 

• Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.400/2015 privind aprobare Codului 
controlului intern/managerial al entitătilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.792/2002 - pentru aprobarea normelor 
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 
legale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 
4.TERMENI ȘI DEFINIȚII 
 
4.1 Beneficiar privat – entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă care a 
semnat un contract de finanțare/acord sau care are calitatea de partener în cadrul unui 
contract de finanțare/acord. 
 
4.2 Operator economic – orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, 
ori grup de astfel de persoane care oferă pe piață executare de lucrări/construcții, 
furnizare de produse ori prestare de servicii. 
 
4.3 Referat necesitate- reprezintă un document intern emis la nivel de compartiment 
de specialitate al autorității contractante beneficiare a achiziției, care cuprinde 
necesităţile de produse, servicii şi lucrări identificate, precum şi preţul unitar/total al 
necesităţilor; reprezintă baza începerii unui proces de achiziții publice specific și se 
efectuează anterior fiecărei achiziții în parte.  
 

4.4 Valoare estimată – o determinare valorică a obiectului unei achiziții care se 
stabilește pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea 
obiectivului propus (inclusiv cuantumul aferent procentului de diverse și neprevăzute, 
după caz,), fără taxa pe valoare adăugată, luând în considerare orice eventuale forme 
de opțiuni și prelungiri menționate în mod explicit în documentele achiziției. 
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4.5 Oferta – actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se 
angaja din punct de vedere juridic intr-un act de achizitie publică; oferta cuprinde 
propunerea financiară și propunerea tehnică. 
 
4.6 Propunere financiară – parte a ofertei ce cuprinde informațiile cu privire la preț, 
cost, alte condiții financiare și comerciale corespunzătoare satisfacerii cerințelor 
solicitate prin referatul de necesitate/ caiet de sarcini. 
 
4.7 Propunere tehnică – parte a ofertei elaborate pe baza cerințelor din referatul de 
necesitate/caiet de sarcini.   
 
4.8 Achiziţie sau achiziţie publică - achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii prin 
intermediul unui contract de achiziţie publică de către una ori mai multe autorităţi 
contractante de la operatori economici desemnaţi de către acestea, indiferent dacă 
lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public. 
 
4.9 Contract de achizitie publică – contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, 
actului administrativ, incheiat in scris intre unul sau mai mulți operatori economici, una 
ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de 
produse sau prestarea de servicii. 
 
 

 
 
5. DESCRIEREA PROCEDURII 
 

5.1 Prezenta procedură reglementează situațiile în care contractele de achiziție 
publică au ca obiect produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată a achiziției, 
fără TVA, este mai mică decât 135.060 lei pentru produse și servicii respectiv 450.200 
lei pentru lucrări. 

5.2 Aplicarea prezentei proceduri se va face prin promovarea nediscriminării, 
transparenței și tratamentului egal între operatorii economici care participă la procedura 
de achiziție publică. 
 5.3 Pe parcursul aplicării procedurii de achiziție directă se vor lua toate măsurile 
necesare pentru evitarea apariției unor situații de natură să determine existența unui 
conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale. 

5.4 Premergător inițierii achiziției directe de produse, servicii sau lucrări, 
beneficiarul privat va elabora Nota privind determinarea valorii estimate /Referatul 
de necesitate (Anexa 1), care va cuprinde necesitățile de produse/servicii/lucrări, 
informații cu privire la prețul unitar/total actualizat al respectivelor necesități în urma 
unei cercetări a pieței și specificațiile tehnice. 
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5.5 Beneficiarul privat va identifica 3 ofertanți și va transmite Cererea de ofertă 
(Anexa 2), care va conține informații referitoare la datele de identificare ale 
produselor/serviciilor/lucrărilor, condițiilor de livrare, prestare sau execuție, condițiile de 
plată, cantitatea, etc. precum și data limită pâna la care ofertantul poate formula 
răspunsul. 

5.6 În termenul pus la dispoziție, agentul economic va transmite oferta fermă 
pentru furnizarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor. 

5.7 La primirea ofertei, beneficiarul privat are două opțiuni: 

• acceptă oferta operatorului economic 

• refuză oferta, caz în care completează motivul refuzului 
5.8 Ulterior identifcării ofertei de preț care să corespundă cerințelor din referatul 

de necesitate cu încadrarea în fondurile financiare aprobate în referatul de necesitate, 
în funcție de valoarea estimată a achiziției, beneficiarul privat va întocmi Nota 
justificativă privind alegerea furnizorului (Anexa 3), criteriul de atribuire fiind ,,prețul 
cel mai scăzut,,/”raport calitate pret”. 

5.9 Beneficiarul privat va transmite operatorilor economici participanți, 
Comunicarea privind rezultatul evaluării (Anexa 4), prin e-mail, fax sau la fața 
locului. 

5.10 Achizițiile directe care au ca obiect produse/servicii/lucrări, se finalizează pe 
baza de document justificativ care poate lua forma unui contract – Contract de prestări 
servicii/Contract de furnizare – model orientativ-  (Anexa 6). 

5.11 Pentru achiziția directă nu este obligatorie semnarea unui contract dar în 
cazul în care beneficiarul privat consideră că pentru predictibilitatea relațiilor comerciale 
are nevoie de clauze contractuale clare, acesta poate semna un contract în acest sens. 

5.12 Achizițiile directe de produse/servicii/lucrări a căror valoare este mai mică 
de 4500 RON fără TVA, se pot finaliza pe bază de document fiscal (factură fiscală, 
etc.). 

5.13 Beneficiarul privat va emite o decizie de numire a Comisiei de recepție a 
produselor/serviciilor/lucrărilor, formată din Președinte și  2 membrii, cu atribuții 
specifice. 

5.14 Recepția produselor va include:  

• recepția cantitativă, (RCT) care va consta în inspectarea și verificarea vizuală, 
respectiv numărarea  produselor livrate, (obligatoriu, se vor consemna toate seriile 
produselor livrate);  

• recepția calitativă, (RCL) care va presupune efectuarea de teste funcționale, după caz 
în vederea verificării respectării specificațiilor tehnice din referatul de necesitate și 
propunerea tehnică.  

5.15 Comisia va consemna rezultatele recepției în Procesul verbal de recepție 

a serviciilor (Anexa 7), Proces verbal de predare-primire (Anexa 8), Procesul 

verbal de punere în funcțiune (Anexa 9).    
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6. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI 
 
6.1 Beneficiarul privat al ajutorului de minimis, are obligația: 

• să elaboreze Nota privind determinarea valorii estimate /Referatul de necesitate 
(anexa 1), privind determinarea valorii estimate a achiziției pe baza informațiilor 
rezultate din cercetarea ofertelor din piață; 

• să urmărească și să monitorizeze contractul de achiziție publică/comandă (după caz) 
în vederea respectării obligațiilor asumate; 

• să țină evidența achizițiilor directe de produse, servicii și lucrări;  

• să respecte prevederile din manualul de identitate vizuală/alte orientări specifice în 
toate documentele achiziției; 

• să respecte principiile economicității, eficienței și eficacității indiferent de valoarea 
estimată a achiziției; 

• să facă dovada realității cheltuielilor prin înregistrări contabile; 

• să pună la dispoziția autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, 
dosarele de achiziție efectuate, cu ocazia vizitelor la fața locului; 

• să includă în dosarul achiziției Declarația privind evitarea conflictului de interese 
și incompatibilitatea (Anexa 5)   
 
6.2 Comisia de recepție va avea următoarele responsabilități:  

•verificarea contractului, în vederea completării corecte a cerințelor de 
calitate/verificarea documentelor de însoțire a produselor/bunurilor, serviciilor, lucrărilor/ 
factura fiscală/aviz de însoțire a mărfii, după caz/certificat de calitate sau declarație de 
conformitate, după caz/alte documente prevăzute în contract ;  

•verificarea concordanței între performanțele prevăzute în certificate și nivelul 
parametrilor înscriși în contract;  

• identificarea și verificarea vizuală a bunurilor/materialelor; 

• verificarea calitativă, ulterior parcurgerii cel puțin a etapelor detaliate mai sus, dar la 
care se mai pot adăuga și alte activități ce rezultă din obiectului recepției. 
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Anexa 1 

NOTĂ PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATE 

 

1. Obiectul contractului de furnizare 
Denumirea contractului: Contract de achiziție de ............................................  în cadrul 

Planului de afaceri ..............................................., implementat de către 
SC...............................SRL, finanțat prin  proiectul „Utilizarea de metode inovative pentru 
stimularea economiei sociale la nivel multiregional – “ASIST START-UP SOCIAL”” , Ctr. 
POCU/449/4/126166. 

 

2. Coduri de clasificare CPV 

COD CPV ARTICOL VALOARE ESTIMATĂ LEI 

fără TVA 

   

 

3. Valoarea achiziției 
Achiziția mai sus menționată este identificată în Bugetul Planului de afaceri la punctul 

..........Cheltuieli cu....................................., și are o valoare estimată totală de ..................lei, 
echivalentul a ...................... EURO la un curs mediu de ............. RON/1 EURO. Menționăm că 
valoarea estimată a achiziției nu include TVA.    

 

4. Procedura de achiziție conform legii 
Ținând cont de valoarea estimată, propunem achiziția directă, cu respectarea prevederilor 
conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284 / 08.08.2016, privind aplicarea 
Procedurii competitive aplicabile solicitanților / beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor 
de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene,  Legii nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice și Normelor metodologice de aplicare a prevederilor acesteia. 
 

5. Justificarea valorii estimate a achiziției 
Conform bugetului Planului de afaceri aprobat, prețurilor medii practicate pe piața și ținând 

cont de valorile bugetare aflate la dispoziția Beneficiarului ajutorului de minimis, la momentul 
demarării procedurii, costurile estimative pentru achiziția de ................................................. in 
cadrul planului de afaceri ...................................................., implementat de către 
SC..................................SRL in cadrul Ctr. POCU/449/4/126166, sunt de ........................... lei, 
echivalentul a ..................... EURO la un curs mediu de ........... RON / EURO, fără TVA. 
Achiziția de ............................................ este necesară pentru...................................................... 
 
Întocmit, 
RESPONSABIL ACHIZIȚII / CONTABIL / ADMINISTRATOR 
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                                  REFERAT DE NECESITATE                                   AVIZAT: 
  
Vă rugăm prin prezenta să aprobaţi achiziţionarea următoarelor servicii/produse: 
 

Nr. 
crt. 

Cod CPV Denumire servicii/produse U.M. Cant. 

Pret 
unitar   

(lei 
fara 
TVA) 

Valoare 
totala 

(lei fara 
TVA) 

1 ....... ………  ….. …. ……. …….. 

TOTAL – lei fără TVA ……. 

 
SC ................................... SRL implementează, în calitate de Beneficiar planul de 

afaceri „................................... ” Număr de identificare al contractului de subventie: 

..................................., proiect cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Planul de afaceri este finantat in cadrul 

proiectului: „Utilizarea de metode inovative pentru stimularea economiei sociale la nivel 

multiregional – “ASIST START-UP SOCIAL””, Număr de identificare al contractului: 

POCU/449/4/16/126166, implementat de catre ASOCIATIA DE DEZVOLTARE SI INOVARE 

SOCIALA PENTRU TINERET SI PERSOANE DIN GRUPURI VULNERABILE ASIST in 

parteneriat cu ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO 

ROMANIA si INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCURESTI.  

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de ..................................., din care valoarea 

eligibilă a finanțării nerambursabile a proiectului este de ................................... .  

În conformitate cu prevederile Planului de afaceri și a Contractului de subventie, este 

necesară achiziționarea de servicii / produse de ..................................., pentru o perioada 

cuprinsa intre data semnarii contractului de prestari servicii / furnizare produse si data de 

finalizare a perioadei de implementare a planului de afaceri, fiind necesare pentru 

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

Întocmit, 
RESPONSABIL ACHIZIȚII / CONTABIL / ADMINISTRATOR 
.................... 
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Anexa 2 

 

 

CERERE DE OFERTĂ 

 

SC ____________________________________ este beneficiară a subvenției de minimis 
pentru implementarea planului de afaceri în cadrul POCU/449/4/16/126166. 

 

Conform bugetului planului de afaceri, trebuie să achiziționăm următoarele produse: 

Nr. 
crt. 

Denumire produs Cantitate Specificații 
tehnice 

    

 

Vă rugăm ca oferta dvs. să includă următoarele informații astfel încât să putem analiza 
oferta Dvs în vederea achiziționării produsului(elor). 

Nr. 
Crt. 

Denumire produs Cantitate 
Specificaţii 

tehnice 
Preț 

unitar 
Preț total 
fără TVA 

Preț total 
cu TVA 

1 
 
 

     

 

Vă mulțumim! 

Cu stimă, 

 

 

 

Reprezentant legal 
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Anexa 3 

 

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ALEGEREA FURNIZORULUI 

PENTRU .............................. 

În urma ofertelor primite, ca răspuns la Cererea de oferte nr. …./…………… , întocmim 

următoarea situaţie centralizatoare privitoare la echipamentele/produsele solicitate: 

• Oferta nr. 1, cu Nr. de înregistrare ________________: 
Ofertant: __________SUMA (lei/Euro)____________ 

• Oferta nr. 2, cu Nr. de înregistrare  ________________: 
Ofertant__________ SUMA (lei/Euro)____________ 

 

• Oferta nr. 3, cu Nr. de înregistrare ________________: 
Ofertant_____________ SUMA (lei/Euro)____________ 

 
 

 

Concluzii: 

În urma analizei ofertelor de mai sus rezultă că _______________________, oferit de 

firma _______________________, are preţul cel mai scăzut., etc.     

 Astfel, s-a hotărât achiziţionarea de __________________________________  de la 

firma _____________________________, corespunzător ofertei nr. ....... 

 
         Reprezentant legal 
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Anexa 4  
 
 

        

 CĂTRE, 

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

 

COMUNICARE REZULTAT EVALUARE 

 

 

Prin prezenta vă comunicăm că în urma evaluării ofertelor depuse având ca obiect 

…………………….., oferta dumneavoastră a fost declarată câştigătoare, cu un preț total al 

serviciilor de …………….. lei la care se adauga TVA / scutiti de TVA, criteriul de bază pentru 

selectarea ofertei fiind  „Prețul cel mai scăzut”.  

 

Vă invitam la o data ulterioara la sediul beneficiarului SC ………………… SRL pentru 

semnarea contractului de prestare servicii / furnizare produse. 

 

Cu stimă, 

 

ADMINISTRATOR 
.................... 
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Anexa 5 

 

DECLARAŢIE DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE ȘI A INCOMPATIBILITĂŢII 

 

 

Subsemnatul(a)___________________, CNP _________________________, domiciliat(ă) în 

____________________________________________________________, tel. 

_________________________, (în calitate de beneficiar al subvenției în cadrul proiectului 

„Utilizarea de metode inovative pentru stimularea economiei sociale la nivel multiregional 

– “ASIST START-UP SOCIAL”, Contract nr. POCU/449/4/16/126166, cunoscând prevederile 

art. 326 Cod penal privind falsul în declaraţii, în calitate de ofertant, pentru a evita orice conflict 

de interese sau incompatibilitate definită de legislaţia românească în vigoare (Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, 

cu modificările şi completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi Legea nr. 161/2003. cu modificările şi completările ulterioare), declar 

pe propria răspundere că nu sunt în relaţie de soţ/soţie, afin sau rudă, până la gradul 2 inclusiv, 

cu reprezentantul legal sau un angajat al firmei SC_________________________________  

  

 

Data                   Semnătura 
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Anexa 6 
 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

Nr. ..................... 

- model orientativ-  
 
 

Preambul 
 

În baza legislatiei nationale pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări 

finanțate din fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul 

contract de prestare de servicii, între 

 
………….…….….., cu sediul în ......................................., cod postal ……….., înregistrată 

la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu J………..……., CUI ………..…..., cont bancar 
…………..……………………, deschis la ………………..….………….., mobil …………………….., 
e-mail ……………………..……………., reprezentată prin 
……………………………………………………, în calitate de administrator, în calitate de achizitor, 
pe de o parte, 

 
şi  
 
………….…….….., cu sediul în ......................................., cod postal ……….., 

înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu J………..……., CUI ………..…..., 

cont bancar …………..……………………, deschis la ………………..….………….., mobil 

…………………….., e-mail ……………………..……………., reprezentată prin 

……………………………………………………, în calitate de ………………………….,  în calitate 

de prestator, pe de altă parte. 

 
 
2. Definiţii  
 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

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 - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  
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e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri 
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza 
aferent serviciilor prestate conform contractului; 

f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care 
face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. 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; 

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înteleg 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 in mod diferit. 
 

 
 
Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului   
 
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de 

.............................................................., în perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul contract, în cadrul planului de afaceri 
„...................................................................” avand nr de contract de subventie 
................................. 

4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru 
serviciile prestate.  

 
5. Preţul contractului 
 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, 

este conform ofertei transmise de prestator și acceptată de achizitor, de …………… lei, scutit 
de TVA / fara TVA la care se adauga TVA. 

 
6. Durata contractului 
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6.1 – Durata prezentului contract este de la data semnării și până la ..............., data de 
închidere a proiectului.  

6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de .......................... 
 
7. Executarea contractului  
 
7.1 – Executarea contractului începe de la data semnării acestuia de către ambele părți. 
 
8. Documentele contractului 
 
8.1  - Documentele contractului sunt: prezentul contract, documentatia de atribuire a 

serviciilor, oferta tehnică și financiară a prestatorului. 
 
9.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
 
9.1 – Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform ofertei sale tehnice, acceptată 

de achizitor. 
 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
 
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, serviciile prestate în termenul convenit. 
10.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termenul convenit, 

respectiv 90 de zile de la emiterea facturii fiscale, prin cadrul cererilor de 
plata/prefinantare/rambursare in functie de optiunea Beneficiarului. 

10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ……. zile de la expirarea 
perioadei prevăzute convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce 
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 

 
 
11.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
 
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute 

obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, 
ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% pe zi din preţul contractului. 

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de ……. de zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată de 0,01% pe zi din preţul contractului. 

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de 
a pretinde plata de daune-interese. 

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare 
scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 
condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru furnizor.  În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 
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corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului. 

Clauze specifice 
 
12. Alte resposabilităţi ale prestatorului 
 
12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 

profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 
propunerea sa tehnică. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele 
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, 
fie definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   

12.2 -  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. (se precizează anexa ce conţine graficul de prestare) 

 
13. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
 
13.1 - 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 considera necesare 
îndeplinirii contractului. 

 
14. Recepţie şi verificări  
 
14.1 - 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.  
14.2 - 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. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
 
15.1 - (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt 

posibil de la semnarea contractului.  
 (2) În cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, 

datorate în exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului. 
15.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a 

acestora prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate 
în termenul convenit de parţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care:  
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 
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ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea 
contractului de către prestator, 

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a 
oricărei faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor 
semna un act adiţional.  

15.3 - 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 parţilor, prin act  
adiţional. 

15.4 - 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.  

 
16. Ajustarea preţului contractului 
 
16.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 

declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
16.2 - Preţul contractului nu se actualizează. 
 
17. Amendamente  
 
17.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe 
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului. 

 
18. Subcontractanţi 
 
18.1 - Prestatorul poate încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 

condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul, în cazul în care parţi din contract le 
subcontractează. 

 
19. Cesiunea  
 
19.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate 

prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
19.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 

orice alte obligaţii asumate prin contract.  
 
20. Forţa majoră 
 
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
20.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
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20.3 - 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. 

20.4 - 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. 

20.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 
21. Soluţionarea litigiilor 
 
21.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face 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 
legatură cu îndeplinirea contractului. 

21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita 
ca disputa să se soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de 
către instanţele judecatoreşti din România.  

 
22. Limba care guvernează contractul 
 
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
23. Comunicări 
 
23.1 - (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. 
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail 

cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
24. Legea aplicabilă contractului 
 
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Parţile au înteles să încheie azi ........................... prezentul contract în două exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte.     
 

Achizitor 
 

Prestator 

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

..................................... ..................................... 
............................... ............................... 
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                                                CONTRACT DE FURNIZARE 

Nr. ......... / ...................... 

- model orientativ-  

 
 
 

Preambul 
 

În baza legislatiei nationale pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri 

europene, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între 

 
………….…….….., cu sediul în ......................................., cod postal ……….., înregistrată la Oficiul Național al 

Registrului Comerțului cu J………..……., CUI ………..…..., cont bancar …………..……………………, deschis la 
………………..….………….., mobil …………………….., e-mail ……………………..……………., reprezentată prin 
………………………….…………………………, în calitate de Administrator, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 
şi  
 
………….…….….., cu sediul în ......................................., cod postal ……….., înregistrată la Oficiul Național 

al Registrului Comerțului cu J………..……., CUI ………..…..., cont bancar …………..……………………, deschis la 

………………..….………….., mobil …………………….., e-mail ……………………..……………., reprezentată prin 

……………………………………………………, în calitate de …………………………., în calitate de furnizor, pe de altă 

parte. 

 
2. Definiţii  
 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
g. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
h. achizitor şi  furnizor  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
i. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 

integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
j. produse - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  
k. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate 
conform contractului; 

l. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci 
enunciativă. 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; 

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înteleg să îi definească pentru contract) 
 
 
3. Interpretare 
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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 in mod 
diferit. 

 
Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului   
 
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze .............................................................., în perioada convenita şi în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, în cadrul planului de afaceri 
„...................................................................” avand nr de contract de subventie ................................. 

4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  
 
5. Preţul contractului 
 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de catre achizitor, este conform ofertei 

transmise de furnizor și acceptată de achizitor, de …………… lei, scutit de TVA / fara TVA la care se adauga TVA. 
 
6. Durata contractului 
 
6.1 – Durata prezentului contract este de la data semnării și până la ..............., data de închidere a 

proiectului.  
6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de .......................... 
 
7. Executarea contractului  
 
7.1 – Executarea contractului începe de la data semnării acestuia de către ambele părți. Achizitorul își 

rezervă dreptul de a nu comanda întreaga cantitate de produse, aceasta depinzând exclusiv de activitățile derulate în 
cadrul proiectului implementat 

 
8. Documentele contractului 
 
8.1  - Documentele contractului sunt: prezentul contract, documentatia de atribuire a produselor, oferta 

tehnică și financiară a prestatorului. 
 
9.  Obligaţiile principale ale furnizorului 
 
9.1 – Furnizorul se obligă să furnizeze produsele conform ofertei sale tehnice, acceptată de achizitor. 
 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
 
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele furnizate în termenul convenit. 
10.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către furnizor în termenul convenit, respectiv ……… de zile de 

la emiterea facturii fiscale, prin cadrul cererilor de plata/prefinantare/rambursare in functie de optiunea Beneficiarului. 
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ……. zile de la expirarea perioadei prevăzute 

convenite, furnizorului are dreptul de a sista furnizarea produselor. Imediat ce achizitorul onorează factura, furnizor va 
relua furnizarea în cel mai scurt timp posibil. 

 
11.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
 
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizor nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin 

contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,01% pe zi din preţul contractului. 
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11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de ……. de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata 
neefectuată de 0,01% pe zi din preţul contractului. 

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi 
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu 
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor.  În acest caz, furnizorul are dreptul de 
a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului. 

 
 
Clauze specifice 
 
12. Alte resposabilităţi ale furnizorului 
 
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
(2) Furnizorul se obligă să supravegheze furnizarea, sa asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, 

echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în 
care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   

12.2 -  Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor 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. 

 
13. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
 
13.1 - 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 considera necesare îndeplinirii contractului. 
 
14. Recepţie şi verificări  
 
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de furnizare al produselor pentru a stabili conformitatea lor cu 

prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
14.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia 

de a notifica, în scris,  furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 
 
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
 
15.1 - (1)  Furnizorul are obligaţia de a începe furnizarea în timpul cel mai scurt posibil de la semnarea 

contractului.  
 (2) În cazul în care  furnizorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate 

achizitorului părţile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului. 
15.2 - (1) Produsele furnizate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută a fi 

terminată într-o perioadă stabilită în graficul de furnizare, trebuie finalizate în termenul convenit de parţi, termen care 
se calculează de la data începerii furnizarii. 

(2) În cazul în care:  
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  furnizorului, sau 
ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea contractului de către 

furnizor, 
îndreptăţesc furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a produselor sau a oricărei faze a 

acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  
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15.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de furnizare, acesta are 
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în 
graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act  adiţional. 

15.4 - 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 furnizorului.  

 
16. Ajustarea preţului contractului 
 
16.1 - Pentru produsele livrate, plaţile datorate de achizitor furnizorului sunt tarifele declarate în propunerea 

financiară, anexă la contract. 
16.2 - Preţul contractului nu se actualizează. 
 
17. Amendamente  
 
17.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime 
ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 

18. Cesiunea  
 
18.1 - Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să 

obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
18.2 - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 

asumate prin contract.  
 

19. Forţa majoră 
 
19.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
19.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
19.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
19.4 - 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. 
19.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 

parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi 
să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 
20. Soluţionarea litigiilor 
 
20.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face 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 legatură cu îndeplinirea contractului. 
20.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, fie prin arbitraj la 
Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecatoreşti din România 

 
21. Limba care guvernează contractul 
 
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
22. Comunicări 
 
22.1 - (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. 
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22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 

 
23. Legea aplicabilă contractului 
 
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Parţile au înteles să încheie azi ........................... prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte.     
 
 
 

 
Achizitor 

 
Prestator 

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

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

............................... ............................... 
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Anexa 7 

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR 

Nr. ........ din ................ 

 

Serviciile ____________________, prestate în cadrul contractului de servicii  

nr._________din data _________, încheiat între SC____________________, în calitate de 

Beneficiar, și S.C. _______________________ S.R.L. , în calitate de Prestator 

Comisia de recepție a procedat astăzi ________ la recepția serviciilor ce au făcut 

obiectul contractului de servicii menționat mai sus, având o valoare de ___________ lei la care 

se adaugă ____________ Lei TVA si a fost formată din:  

1. ___________  – preşedinte 
2. ____________  – membru 
3. _____________ – membru 

 

La recepția serviciilor a participat din partea Prestatorului ___________ în calitate de 

reprezentant legal al S.C. ___________ S.R.L. 

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care au făcut obiectul 

contractului au fost prestate de Prestator cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantitățile și în 

graficul de timp prevăzute în contractul de servicii. 

De asemenea, comisia de recepție constată că Prestatorul și-a îndeplinit obligațiile 

asumate prin contractul încheiat între părți. 

Valoarea serviciilor prestate este de _______ lei la care se adaugă TVA ______lei și 

corespunde cu prețul înscris în contractul de servicii încheiat între părți. 

 

Prezentul proces-verbal, conținând ____ file a fost încheiat astăzi ____________ în 

două exemplare. 

 

Am primit,       Am predat,     

                          _______________________  
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  Anexa 8 

 

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE 

 

Încheiat astăzi ______________, între: 

 

S.C. ________________________  cu sediul în __________________, str. 

________________, nr.____________, înregistrată la Registrul Comerţului 

__________________, CUI ______________________ reprezentată legal de: 

………………………………….. 

Numit în continuare Vânzător: 

şi 

S.C. ________________________  cu sediul în __________________, str. 

________________, nr.____________, înregistrată la Registrul Comerţului 

__________________, CUI ______________________ reprezentată legal de: 

………………………………….. 

Numit în continuare Cumpărător. 

 

Vânzătorul a predat către Cumpărător următoarele echipamente: 

Denumire active/produs Nr. bucăți 

  

 

Prezentul proces-verbal, conținând ____ file a fost încheiat astăzi ____________ în 

două exemplare. 

Am primit:         Am predat: 

_________________       _________________ 
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Anexa 9 

 

PROCES VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE 

Nr.__________  din___________ 

 

 

I. DATE GENERALE 
 

Comisia de recepție convocată la data de _____________și-a desfășurat activitatea în 

intervalul ____________. 

II. CONSTATĂRI 
 

În urma examinării documentației activelor/bunurilor și a testelor efectuate s-a constatat 

următoarele: 

1. În perioada ________________au fost verificate activele/bunurile achiziționate și au fost 
executate probe (dacă este cazul) în vederea asigurării calității produselor achiziționate, 
conform cererii de ofertă. 

 

2. La data recepției, comisia constată că activele/bunurile  
 

  îndeplinesc parametrii tehnici/ de calitate conform cererii de ofertă. 

 

  nu îndeplinesc parametrii tehnici/ de calitate conform cererii de ofertă. 

 

III. CONCLUZII 
 

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște 
admiterea recepției punerii în funcțiune a _________________________. 
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2. Valoarea de înregistrare a activelor/bunurilor ce se pun în funcțiune (sau se dau în folosință) 
este la data recepției de ______________________lei. 

 

Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi, _______________într-un exemplar original. 

COMISIA DE RECEPȚIE: 

 

Numele și prenumele Funcția Semnătura 

 Președinte comisie  

 

 Membru 1  

 

 Membru 2  

 

 


