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Nr.1436/02.06.2022 

Aprob, 

                                                                                                                Director  

Muresan Raluca Adelina 
 
 

 

Invitatie participare 

 

Clubul Sportiv Minaur Baia Mare organizeaza procedura simplificata proprie in vederea 

achizitionarii de “Servicii paza la competitii sportive 2022-2023 ”, in cadrul procedurii de 

achizitie procedura simplificata proprie pentru serviciile sociale si alte servicii specifice, 

prevazute in Anexa nr.2 la Legea nr.98/2016. 
 

1. Denumirea: Clubul Sportiv Minaur Baia Mare;  
2. Cod de înregistrare fiscală: 35235301; 

3. Adresa: Bd. Unirii, nr.14A , Baia Mare , jud. Maramures; 

4. Telefon: 0362 807 882; 

5. Fax: 0362 807 882; 

6. E-mail: achizitii@minaur.ro ; 

7. Pagina de internet: www.csminaur.ro ; 

8. Procedura aplicată pentru atribuirea atribuirii contractului  de prestari servicii : achizitie 

conform procedura simplificata proprie; 

Valoarea estimata : 510.300,00 LEI 

*Risc Scazut: 20 jocuri x 20 persoane x 3 ore/joc = 75.600,00 Lei; 

*Risc Mediu: 40 jocuri x 20 persoane x 3 ore/joc = 151.200,00 Lei; 

*Jocuri internationale, masculin: 8 jocuri x 25 persoane x 3 ore/joc = 37.800,00 Lei; 

*Jocuri internationale, feminin: 10 jocuri x 25 persoane x 3 ore/joc = 47.250,00 Lei; 

*Risc Mediu (fotbal), 30 jocuri x 35 persoane x 3 ore/joc = 198.450,00 Lei 

9. Sursa de finanţare a contractului: bugetul local; 

10. Tipul contractului  de prestari servicii: „Servicii de paza la competitii sportive 2022-2023”; 

11. Locul prestarii serviciilor: serviciile vor fi prestate in localitatea Baia Mare la Sala 

spoturilor Lascar Pana bd Unirii, nr. 14A si la Stadionul Viorel Mateianu str. Campul 

Tineretului 1; 

12. Cod de clasificare CPV: 9713000-5 - Servicii de paza  
13. Caracteristicile minimale si obligatorii: Conform Invitatie participare si Caiet de sarcini ;  
14. Durata contractului de achizitie : de la semnare pana la 30.06.2023 , in limita fondurile 

alocate ; 

15. Informaţii şi clarificări: eventualele clarificări (informaţii) suplimentare pot fi obtinute la: 

achizitii@minaur.ro ; 

16. Data limită pentru depunerea ofertei: 15.06.2022 ora 10:00 ; 

17. Adresa la care trebuie trimisa/ transmisa oferta: sediul Clubului Sportiv Minaur Baia 

Mare din Baia Mare, bd. Unirii, nr.14A , interval orar 09-14; 

18. Limba de redactare a ofertei: romană; 

19. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor:  NU ESTE CAZUL; 

20. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 15.06.2022 ora 11:00 la sediul Clubului Sportiv 

Minaur Baia Mare, bd. Unirii, nr.14A, loc. Baia Mare, jud. Maramures, Romania; 

21. Modalităţile principale de finanţare şi de plata şi/sau referirile la prevederile care le 

reglementează: Plata se face prin virament bancar in contul prestatorului in baza facturii si a 

mailto:achizitii@minaur.ro
http://www.csminaur.ro/
mailto:achizitii@minaur.ro
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delegatiei Prestatorului. Factura va contine nr. de ore efectiv prestate/ agent, confirmate de 

reprezentantul beneficiarului, in termen de 30 zile de la data emiterii .  
22. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină ofertă valabilă: 30 zile de la data 

depunerii ofertei; 

23. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: Oferta 

financiară se exprimă lei .Oferta nu va conţine TVA; 

24. Va solicitam oferta de pret pentru prestare servicii paza la competitii sportive, pentru un 

numar de ore estimat, conform anexa . 

Pretul va fi exprimat in lei / h/agent , pentru achizitia servicii paza la competitii sportive; 

25. Propunerea tehnica 

a. Ofertantii au obligatia de a întocmi propunerea tehnica astfel încât sa permita identificarea 

facila a corespondentei cu specificatiile din caietul de sarcini (punctual si in concordanta cu 

cerintele acestuia), in asa fel incat sa se furnizeze toate informatiile necesare pentru evaluare 

(descrieri detaliate). 

Propunerea tehnica va fi elaborata avandu-se in vedere ca pentru evaluarea ofertei se va folosi 

criteriul de atribuire: “oferta cu cel mai scazut pret” cu indeplinirea obligatorie a cerintelor 

minimale si obligatorii din caietul de sarcini.  
Se vor prezenta documente doveditoare care sa ateste cele solicitate in caietul de sarcini. 

Prestatorul va elabora oferta tehnică, conform cerințelor impuse prin caietul de sarcini. 

De asemenea se va prezenta o descriere detaliată a modului de conformare la cerințele din 

caietul de sarcini, analiza activităților și sarcinilor concrete care vor fi încredințate 

personalului implicat în îndeplinirea contractului, alte informații considerate semnificative de 

ofertant pentru evaluare . 

Orice oferta care nu indeplineste in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini, va fi 

declarata neconforma. Operatorii economici vor prezenta si o declaratie pe proprie raspundere 

a ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont de 

obligatiile referitoare la conditiile privind protectia muncii care sunt în vigoare în Romania, 

precum si că le va respecta în vederea implementarii contractului ; 

- Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social si al 

relatiilor de muncă- Formularul nr. 7 

 

26. Propunerea financiara 

a. Prezentarea propunerii financiare se va face în conformitate cu precizarile minimale si 

obligatorii din caietul de sarcini. 

b. Se va completa obligatoriu cu pretul/h/agent, conform formularului de oferta nr. 6. 

Observatii: 

c. Pretul serviciilor trebuie sa cuprinda toate costurile. 

d. Pretul inclus în propunerea financiara va include toate taxele, impozitele si contributiile 

legale de orice natura în legatura cu obiectul contractului. 

  Oferta nu va conţine TVA .Se va specifica cota legala pentru TVA  

 

27. Modalitatea de prezentare 

Oferta trebuie sa contina urmatoarele documente, completate în mod corespunzator: 

- Certificat constatator emis de Registrul Comertului ; 

- licenta de functionare eliberata de IGP cu avizul SRI conform legii 333/2003 ; 

- Scrisoare de înaintare (model orientativ Formularul nr.1); 

- Declaratiile pe proprie raspundere (Formularul nr. 2, 3, 4 , 5 si 7) 

- Formularul de Oferta (Formularele nr. 6); 
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Ofertantului declarat castigator in urma evaluarii ofertelor i se va solicitata Documentele 

justificative care probează îndeplinirea prevazute in declaratiile pe proprie raspundere 

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, 

taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) 

la momentul prezentarii;  
- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere 

de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul 

constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 

 

 

Intocmit 

 

Barle Alina Sinziana 

 

 

 

Avizat, 

 

Economist 

Muntean Maria Reghina 

 

Consilier Juridic 

Stoica Iona Maria 
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CAIET DE SARCINI  

Procedura simplificata proprie in vederea achizitionarii  

“Servicii de paza la competitii sportive 2022-2023”: 

 

1. GENERALITĂȚI: 

Clubul Sportiv Minaur, cu sediul in loc Baia Mare, bd.Unirii,  nr.14A, jud. Maramures, 

telefon:+40 362807882 ,  Fax:+4 0362807882, cu sursă de finantare de la bugetul statului, 

organizează, in temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si Anexa 2 din  HG 395/2016 

privind normele metodologice de aplicare a legii achizitiilor publice , achiziționarea servicii paza 

la competitii sportive. 

  

Semnificația următorilor termeni se consider astfel: 

Serviciu = Prestație, așa cum este ea definită în specificația tehnică; 

Prestator = Societate comercială care prestează serviciul ofertat; 

Achizitor / Autoritate contractantă = Clubul Sportiv Minaur Baia Mare 

 

Autoritatea cotractantă vizează achiziționarea “servicii de paza la competitii sportive 2022-2023 ”,  

pentru perioada 01.08.2022-30.06.2023 ,  Autoritatea contractantă va încheia un contract cu 

operatorul economic, care a depus o oferta admisibila cu pretul cel mai scazut pentru tot pachetul . 

 

        CERINȚE PRIVIND CARACTERISTICILE SERVICIILOR (CERINȚE TEHNICE) 

 

Operatorii economici (ofertanții) vor asigura cu operativitate, eficiență și în mod sustenabil din 

punct de vedere financiar, servicii de bună calitate, conform documentației de atribuire și conform 

nevoilor autorității contractante. 

Operatorul economic va elabora propunerea tehnica si financiara astfel incat aceasta sa respecte in 

totalitate cerintele prevazute in Documentatia de atribuire pusa la dispozitie de autoritatea 

contractanta. 

 

INFORMAȚII PRIVIND PROPUNERILE FINANCIARE, MODUL DE PREZENTARE A 

ACESTORA ȘI CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

 

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. 

Autoritatea contractantă va încheia contractul cu un singur operator economic, a carui oferta este 

declarata admisibila. 

Prin ofertele financiare, agenții economici își vor asuma : 

Tariful per persoana/eveniment/tip risc eveniment 

 Tariful va include toate taxele( TVA, taxe, etc....) 

 

TARIFELE NU VOR PUTEA FI DEPASITE IN NICIO SITUATIE PE TOATA DURATA 

CONTRACTULUI.  

Tarifele vor fi exprimate in LEI.  
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2.OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE: 

 

 

Secție sportivă Nr meciuri estimate 

competitie 

Perioada 01.08.2022-

30.06.2023 

Nr agenti 

/meci 

Numar ore meci 

Handbal seniori masculine si 

feminine risc scazut 

20 20 3 

Handbal seniori masculine si 

feminine risc mediu 

40 20 3 

Handbal seniori masculin 

international  

8 25 3 

Handbal seniori feminin 

international 

10 25 3 

Fotbal seniori 30 35 3 

    

Total perioada 01.08.2022-

30.06.2023 

108   

       

         Numar estimat meciuri pentru anul competitional  2022-2023  : 108 de meciuri estimate 

 

2.1  Acordare de sprijin in intocmirea planurilor de paza care sa cuprinda si avizarea planurilor 

de catre politie/jandarmerie (sau documentul care se intocmeste pe fiecare eveniment in parte, 

specific). 
 

2.2  Prestatorul va nominaliza o persoana care se obliga sa se asigure ca personalul de paza va fi 

prezent la obiectiv si ca isi exercita in mod activ obligatia de paza si supraveghere si isi respecta 

toate obligatiile in conditiile si la termenele stabilite prin contract sau comanda. Prestatorul va 

lua masuri imediate de remediere a neajunsurilor constatate. 
 

2.3  Prestatorul raspunde in conditiile codului civil pentru pagubele cauzate beneficiarului din 

culpa dovedita a angajatiilor proprii. 
 

2.4  Prestatorul va lua masuri impotriva prepusilor sai pentru orice fapte sau omisiuni de natura 

sa influenteze negativ indeplinirea atributiilor agentilor de paza. Prestatorul garanteaza ca niciun 

agent nu va parasi postul si ca nu se va afla sub influenta alcoolului sau stupefiantelor pe durata 

serviciului si nici nu va aduce si/sau avea bauturi alcoolice asupra lui in post/timpul serviciului. 
 

2.5  Parasirea repetata de catre agentii de paza a posturilor pe timpul serviciului de paza sau 

nerespectarea interdictiilor privind bauturile alcoolice si stupefiantele, precum si incalcarea 

repetata a consemnelor particulare si generale constituie incalcare grava a obligatiilor 

contractuale de catre prestator si indreptateste beneficiarul la denuntarea unilaterala si imediata a 

contractului incheiat. 
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2.6  Instruirea personalului de paza revine prestatorului precum si raspunderea care rezulta din 

nerespectarea prevederilor legale. 
 

2.7  Va suporta sanctiunile aplicate pentru culpa propie, in urma controalelor organelor abilitate. 
 

2.8  Va realiza controlul si accesul persoanelor in dispozitivele de paza. Prestatorul se face 

vinovat daca persoanele controlate intra cu obiecte interzise pe stadione/sali de sport sau la alte 

evenimente sportive. 
 

2.9  Obligatiile minimale ale agentilor de paza vor fi stabilite de catre prestator, cum ar fi 

echipamentul, dotarile, etc. 

2.10 Solicitarile serviciilor se fac in baza de Comanda pentru fiecare actiune sportiva, cu 

respectarea regulamentelor FRH , EHF si FRF. 

 

Comanda ferma de prestare a serviciilor va fi intocmita si semnata de compartimentul sportiv 

beneficiar. 
 

Contractul de achizitie se va incheia cu un singur operator economic, ofertantului care 

prezintă oferta cea mai avantajoasă, desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire „pretul 

cel mai scazut „ .  
Prestarea serviciilor se va face in Baia Mare la sala sporturilor Lascar Pana si pe stadionul 

Viorel Mateianu. 

 

3.ALTE INFORMATII  

3.1. În afara cerintelor minimale menționate în specificațiile tehnice mai solicităm, sub rezerva 

respingerii ofertei ca neconformă, următoarele: 

- fiecare punct, subpunct și alineat din Caietul de Sarcini reprezintă o cerință, prin urmare 

propunerea tehnică trebuie elaborată prin trimitere punctuală la cerinte. 

3.2 Prestatorul poartă întreaga răspundere pentru respectarea prevederilor legale referitoare la 

protecția muncii, prevenirea incendiilor și protecția mediului pe timpul executării 

contractului. 

3.3 Programul de lucru și regulile de acces în club, precum și cele referitoare la protecția 

informatiilor vor fi stabilite de comun acord între prestator și Clubul Sportiv Minaur 

Baia Mare 

 

4. Capacitate de exercitare a activitatii profesionale – Cerinte:  
   Prestatorul de servicii este obligat să asigure următoarele: 

- Paza va fi asigurata de societati specializate in serviciul de paza si protectie avand ca obiect 

de activitati paza obiectivului, bunurilor sau valorilor, in conditii de maxima siguranta a 

acestora, precum si protectia umana. 

- Societatile de paza ofertante trebuie sa fie constituite si sa functioneaze potrivit legislatiei 

in vigoare, avandu-se in vedere faptul ca prestarea serviciilor solicitate este rezervata unei 

anumite profesii in confirmitate cu dispozitiile legii nr. 333/2003.  
- Detine si prezinta licenta pentru activitatea de paza, eliberata de IGP cu avizul SRI, 

conform legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 

persoanelor, cu toate modificarile ulterioare.  
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- Organizarea, planificarea, conducerea, controlul si garantarea activitatii de paza de catre 

personalul propriu in colaborare cu organizatorul de competitii responsabil.  
- Respectarea prevederilor legale a normelor de protectiea muncii, PSI si protectia mediului. 

 

                     5. BENEFICIARUL SE OBLIGĂ :  

- să comunice din timp eventualele modificări ale programului competițional stabilit. 

- Achizitorul are obligația de a efectua plata către furnizor în 30 de zile de la recepția 

facturii pentru serviciile ce fac obiectul contractului. Plata se va face prin ordin de plata în 

contul furnizorului deschis la Trezorerie. 

 
 

        6. CERINTE DE PERFORMANTĂ Șl SPECIFICE: 

  

- Acordare de sprijin in intocmirea planurilor de paza care sa cuprinda si avizarea 

planurilor de catre politie/jandarmerie (sau documentul care se intocmeste pe fiecare 

eveniment in parte, specific). 
- Prestatorul va nominaliza o persoana care se obliga sa se asigure ca personalul de paza va fi 

prezent la obiectiv si ca isi exercita in mod activ obligatia de paza si supraveghere si isi 

respecta toate obligatiile in conditiile si la termenele stabilite prin contract sau comanda.  
- Prestatorul va lua masuri imediate de remediere a neajunsurilor constatate. 

- Prestatorul raspunde in conditiile codului civil pentru pagubele cauzate beneficiarului din 

culpa dovedita a angajatiilor proprii. 

- Prestatorul va lua masuri impotriva prepusilor sai pentru orice fapte sau omisiuni de natura 

sa influenteze negativ indeplinirea atributiilor agentilor de paza. 

- Prestatorul garanteaza ca niciun agent nu va parasi postul si ca nu se va afla sub influenta 

alcoolului sau stupefiantelor pe durata serviciului si nici nu va aduce si/sau avea bauturi 

alcoolice asupra lui in post/timpul serviciului.  
- Parasirea repetata de catre agentii de paza a posturilor pe timpul serviciului de paza sau 

nerespectarea interdictiilor privind bauturile alcoolice si stupefiantele, precum si incalcarea 

repetata a consemnelor particulare si generale constituie incalcare grava a a obligatiilor 

contractuale de catre prestator si indreptateste beneficiarul la denuntarea unilaterala si 

imediata a contractului incheiat. 

- Instruirea personalului de paza revine prestatorului precum si raspunderea care rezulta din 

nerespectarea prevederilor legale. 

- Va suporta sanctiunile aplicate pentru culpa propie, in urma controalelor organelor 

abilitate. 

- Va realiza controlul si accesul persoanelor in dispozitivele de paza. Prestatorul se face 

vinovat daca persoanele controlate intra cu obiecte interzise pe stadione/sali de sport sau la 

alte evenimente sportive.  
- Obligatiile minimale ale agentilor de paza vor fi stabilite de catre prestator, cum ar fi 

echipamentul, dotarile, etc. 
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     7.   REGULI DE TESTARE Șl EVALUARE DE ACCEPTANIĂ RECEPȚIE:  

- Comanda se va face de către Clubul Sportiv Minaur Baia Mare cu max cinci zile înaintea 

desfasurarii competitiei 

- Persoana de contact (organizatorul de competitii) desemnata de Clubul Sportiv Minaur 

Baia Mare va colabora direct cu șeful de dispozitiv desemnat de firma de prevenire și 

stingere incendii și cu organele abilitate 

- Receptia serviciilor se va face în baza unui proces verbal intocmit la data desfasurarii 

competitiei . 

 

 

 

 

 

 

Avizat 

 

Econimist, 

Muntean Maria Reghina 

 

 

Consilier Juridic, 

Stoica Ioana Maria 

 

 

 

Intocmit, 

Barle Alina Sinziana 
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Formularul 1 

Operatorul economic 

 

 

 

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 

 

Catre ________________________________  

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 

 

Ca  urmare  a  invitatiei  de  participare  nr.  ______  din  ______________,  privind  

aplicarea negocierii fara publicarea a unui anunt de participare pentru atribuirea 

contractului “Servicii de paza la competitii sportive 2022-2023”, 
 

noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic)  

va transmitem alaturat urmatoarele: 
 

1. Pachetul/plicul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un 

numar de ______copii: 

a) oferta; 

b) documentele care insotesc oferta. 
 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofertant,  

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

(nume si prenume, semnatura autorizata si stampila) 
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Formularul nr. 2  

Operator economic 

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

(denumirea) 
 

DECLARATIE  

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 
 

Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al ......................... (denumirea operatorului  

economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ tert sustinator al candidatului/ 

ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din achizitia publica si 

sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, declar ca nu ma aflu in situatia 

prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv nu am fost 

condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre 

următoarele infracţiuni: 

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

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat; 

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

modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie 

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

sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat;  
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18

1
 

- 18
5
 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

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

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 

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

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat; 

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

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

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

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

completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

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

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

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

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

ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  
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Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

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

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.  
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 

de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din 

Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau 

instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine 

sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte 

pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 

amenda » 
 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .......................  

Numele şi prenumele semnatarului ....................... 

Capacitate de semnătura ....................... 

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului ....................... 

Ţara de reşedinţă ....................... 

Adresa ....................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 

Telefon / Fax ....................... 

Data ....................... 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12  

 

Formularul nr. 3  

Operator economic 

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

(denumirea) 
 

DECLARATIE  

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 
 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ........................ (denumirea  

operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, la achizitia prin cumparare directa pentru atribuirea contractului 

de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau 

lucrării), codul CPV ..............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ 

(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii 

din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, 

că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 165 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile 

publice 
 

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

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

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.  
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din 

Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau 

instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine 

sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte 

pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 

amenda » 
 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .......................  

Numele şi prenumele semnatarului ....................... 

Capacitate de semnătura ....................... 

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului ....................... 

Ţara de reşedinţă ....................... 

Adresa ....................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 

Telefon / Fax ....................... 

Data ....................... 
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Formularul nr. 4  

Operator economic 

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

(denumirea) 

 

 

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 

 

 

 
 

   Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea  

operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, la achizitia prin cumparare directa pentru atribuirea contractului 

de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau 

lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ 

(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii 

din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că 

nu mă aflu în situaţiile prevăzute de dispozițiile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind 

achizitiile publice, respectiv: 

 

a) nu au fost încălcate obligaţiile stabilite potrivit art. 51 

b) societatea nu se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau 

în încetarea activităţii; 

c) nu a fost comisă o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea 

d) nu au fost încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea 

concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză 

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire 

g) societatea nu şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în 

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

contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a 

respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante și 

nici să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 

procedurii de atribuire 

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

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

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din 

Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau 

instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine 
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sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte 

pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 

amenda  

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .......................  

Numele şi prenumele semnatarului ....................... 

Capacitate de semnătura ....................... 

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului ....................... 

Ţara de reşedinţă ....................... 

Adresa ....................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 

Telefon / Fax ....................... 

Data ..................... 
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Formularul nr. 5  

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în prevederile art. 59 şi art. 60 din Legea 98/2016 
 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea 

 
operatorului  economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ  susţinător al 

 

 

candidatului/ofertantului la procedura pentru achiziţia de .................................................., cod 

CPV ......................................................., organizată de .................................................. declar  
pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că: 

Nu mă aflu în situaţii potenţial generatoare de conflict de interese cu autoritatea 

contactantă prevăzuta la art. 59, respectiv art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice. 

 

Lista persoanelor, care dețin funcții de decizie in cadrul autorității contractante, conform art. 

63 alin. (1) din Legea 98/2016, este următoarea: 

Dl Baban Ioan Gheorghe – Membru in consiliul de administratie, Dl Bondici Serban Marius- 

Membru in consiliul de administratie, Dl Jaroslaw Turczynski –Membru in consiliul de 

administratie, Dl Neta Bogdan Lucian –Membru in consiliul de administratie, Dl Pop Leontin 

–Membru in consiliul de administratie Dna Muresan Raluca Adelina – Director  , Dna 

Muntean Maria Reghina – Economist, Dna Stoica Ioana Maria- Consilier Juridic. 

 
 

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

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

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.  
Înţeleg ca 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) 
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Formularul nr. 6  

Operator economic 

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

(denumirea) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ (propunere financiara)  

pentru atribuirea contractului 
 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii..............................................., 

reprezentanti ai ofertantului  
_________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), 

ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus 
 

 

mentionata, să prestam ......................................... (denumirea serviciilor), pentru pretul de 

..................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) lei, plătibilă după recepţia 

serviciilor de paza , la care se adaugă TVA în valoare de ..................................... (suma în litere şi 

în  
cifre, precum si moneda ofertei) lei, conform anexei/anexelor nr. ………....... 

 

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

servicii de paza  din anexa, in graficul de timp solicitat de autoritatea contractanta. 
 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata 

in litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va 

ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 
 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 

transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui 

un contract angajant intre noi. 
 

5. Precizam ca:  

|x| nu depunem oferta alternativa. |_| depunem oferta alternativa. 
 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .......................  

Numele şi prenumele semnatarului ....................... 

Capacitate de semnătura ....................... 

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului ....................... 

Ţara de reşedinţă ....................... 

Adresa ....................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 

Telefon / Fax ....................... 

Data ....................... 
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       ANEXA 1 la Formularul 6 

    CENTRALIZATOR DE PRETURI    

         

  
Nr. 

    Pret unitar   Valoare totala 
    

per agent Cantitate lei fara TVA 
  

crt 
  

U.M. 
 

 

Produse (lei fara Estimata 
   

    

. 
   

(col 3 x col 4) 
  

    
TVA) 

   
          
          

0  1 2 3 4  5   

1 Risc scazut Agent 
 1200 (20 jocuri x 20    
 

persoane x 3 ore/joc) 
   

         
          

2 Risc mediu Agent 
 2400 (40 jocuri x 20    
 

persoane x 3 ore/joc) 
   

         
          

3 
Jocuri internationale 

Agent 
 600 (8 jocuri x 25    

handbal masculin 
 

persoane x 3 ore/joc) 
   

       
          

4 
Jocuri internationale 

Agent 
 750 (10 jocuri x 25    

handbal feminin 
 

persoane x 3 ore/joc) 
   

       
          

5 Fotbal  seniori Agent  

3150 ( 30 jocuri 

x35 persoane x 3 

ore/joc)     

   Total lei fara TVA:      

   Total lei cu TVA      
 
 
 
 

 

Observatii  
Se va completa absolut toate rubricile din tabelul de mai sus cu valorile cu care vor fi furnizate produsele 

pentru ca oferta financiara sa fie acceptata. 

 

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

 

Operator economic,  
______________  

(stampila si semnatura autorizata) 
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Formularul nr. 7 
 

DECLARAŢIE  

privind respectarea reglementărilor obligatorii 

în domeniile mediului, social si al relatiilor de muncă 
 

 

Subsemnatul(a) .............................................................. împuternicit/reprezentant legal  

al …………………………………..................... (numele operatorului economic) declar pe  

propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea 

ofertei am ţinut cont de obligatiile din domeniile mediului, social si al relatiilor de muncă, 

conform legislatiei în vigoare. 
 

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

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

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 

scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice sau fizice să furnizeze informatii reprezentanţilor autorizaţi ai Clubului Sportiv 

Minaur Baia Mare cu privire la orice aspect referitor la respectarea de către noi a obligaiilor 

din domeniile mediului, social si al relatiilor de muncă. 
 

Data completării ………/…………………. 
 

Semnez  ………………..  (nume  si  semnătură)  în  calitate  de  ……………………,  legal  

autorizat să semnez oferta pentru si în numele …………………………………………... 
 

(denumirea/numele operatorului economic participant la licitatie) 
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Model contract prestari servicii  

nr.______________data_______________ 
 

Preambul  

Prin acordul de voinţă al părţilor contractante, având în vedere temeiul Legii nr. 98/ 2016 

privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. 395/2016 

privind normele metodologice de aplicare a Legii 98/2016, s-a încheiat prezentul acord 

cadru de prestări servicii. 
 

1. Părţile 

contractante între 
 

CLUBUL SPORTIV Minaur Baia Mare, cu sediul in loc Baia Mare, Bd. Unirii, nr.14A, jud 

Maramures, telefon: 0362 807 882, fax:0362 807 882, cod fiscal 35235301 , cont bancar 

numarul RO94TREZ24G670501200109X deschis la Trezoreria Municipiului Baia Mare, 

reprezentata prin Dna. Muresan Raluca Adelina, avand functia de Director, in 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 promitent prestator , pe de altă parte. 
 

2. Scopul contractului  

2.1 Scopul contractului îl reprezintă stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care vor 

guverna contractele de servicii ce urmează a fi atribuite în temeiul şi pe durata derulării 

prezentului acord. 

2.2 Comenzile ce urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea serviciilor de paza pentru 

compartimentele sportive din cadrul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare . 
 

3. Durata contractului de achizitie  

3.1 Durata prezentului contractului este de 11 luni, adică de la 01.08.2022 si până la 

30.06.2023. 

3.2. Durata poate fi prelungita, de comun acord, fara depasirea valorii estimate. 
 

4. Preţul contractului de achizitie   

4.1. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 

contractului de prestare ................................ . (denumirea serviciilor) 

4.2. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de prestari servicii , respectiv preţul 

serviciilor prestate,plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de 

........... lei/agent/ora ,la care se adauga T.V.A. ................ lei . 

4.3. Valoarea contractului este de ......................pentru un numar de ................ore 
 

5. Obligaţiile principale ale Prestatorului  

5.1. Prestatorul se obliga să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract de 

achizitii în termenul convenit şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 
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5.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele şi performanţele stabilite şi în 

conformitate cu Legea 333/2003 privind paza obiecticelor , bunurilor , valorilor si protectia 

persoanelor . 

5.3 Prestatorul de servicii este obligat să asigure următoarele : 

- Paza va fi asigurata in conditii de maxima siguranta a obiectivului , bunurilor, precum si 

protectia umana. 

- Societatile de paza ofertante trebuie sa fie constituite si sa functioneaze potrivit legislatiei 

in vigoare, avandu-se in vedere faptul ca prestarea serviciilor solicitate este rezervata unei 

anumite profesii in confirmitate cu dispozitiile legii nr. 333/2003. 

- Detine si prezinta licenta pentru activitatea de paza, eliberata de IGP cu avizul SRI, 

conform legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 

persoanelor, cu toate modificarile ulterioare.  
- sa organizeze, planifice, conduce, controlul si garantarea activitatii de paza de catre 

personalul propriu in colaborare cu organizatorul de competitii responsabil. 

- sa respecte prevederilor legale a normelor de protectiea muncii, PSI si protectia mediului. 
 

6. Obligaţiile principale ale Achizitorului  

6.1. Achizitorul se obligă să plateasca pretul convenit in prezentul contract de achizitii pentru 

serviciile prestate. 

6.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate in termen de 5 zile lucratoare de 

la predarea ca catre Prestator a documentelor necesare conform clauzelor contractuale. 

6.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul catre Prestator in termen de maxim 30 zile de la 

receptia serviciilor in baza facturii emise de Prestator. 

6.4. Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 de zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. 
 

7. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

7.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 

obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul produselor ramase de 

livrat, ca penalităţi, o sumă egală cu nivelul dobânzii legale penalizatoare, prevăzut la art. 3 

alin. 2^1 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 cu modificările si completările ulterioare, 

aplicată la preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere. Valoarea penalităţilor se 

constituie venit al achizitorului. 

7.2 - În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 8.3, 

prestator ul are dreptul de a calcula dobânzi penalizatoare, după cum urmează: 

- nivelul dobânzii legale penalizatoare este cel prevăzut la art. 3 alin. 2^1 din Ordonanta 

Guvernului nr. 13/2011 cu modificările si completările ulterioare; 

- dobânzile se datorează si se calculează asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de 

întârziere, începând cu prima zi după expirarea perioadei prevăzută la art. 8.3; 

- valoarea totală a dobânzilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al 

prestatorului.  
7.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract  de către prestator, dă 

dreptul achizitorului de a rezilia contractul de servicii în mod unilateral şi de a pretinde plata 

de daune-interese. Rezilierea operează pe deplin drept, prin notificarea transmisă recomandat, 

fără intervenţia instanţelor şi fără îndeplinirea altor formalităţi, aceasta clauza reprezentând un 

pact comisoriu expres de grad IV. 

7.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contractual de achizitie , printr-o 

notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă: 

a) – prestatorul dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să 

afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator . In acest caz, prestatorul are 
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dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până 

la data denunţării unilaterale a contractului; 

b) - de-a lungul derulării contractului , se constată că prestatorrul nu a respectat de 

maximum 3 ori normele de prestare a serviciului , stabilite la ofertare. 
 

8. Alte responsabilitati ale Prestatorului  

8.1. Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract 

profesionalismul si promptitudinea cuvenita angajamentului asumat. 

8.2. Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele 

umane, materiale, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract in 

masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau daca exista 

o solicitare specifica din partea Achizitorului. 

8.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in timp util. 

Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de 

prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului . 

8.4. Acordare de sprijin in intocmirea planurilor de paza care sa cuprinda si avizarea 

planurilor de catre politie/jandarmerie (sau documentul care se intocmeste pe fiecare 

eveniment in parte, specific).  
8.5. Prestatorul va nominaliza o persoana care se obliga sa se asigure ca personalul de 

paza va fi prezent la obiectiv si ca isi exercita in mod activ obligatia de paza si 

supraveghere si isi respecta toate obligatiile in conditiile si la termenele stabilite prin 

contract sau comanda. 

8.6. Prestatorul va lua masuri imediate de remediere a neajunsurilor constatate. 

8.7. Prestatorul raspunde in conditiile codului civil pentru pagubele cauzate 

beneficiarului din culpa dovedita a angajatiilor proprii. 

8.8. Prestatorul va lua masuri impotriva prepusilor sai pentru orice fapte sau omisiuni 

de natura sa influenteze negativ indeplinirea atributiilor agentilor de paza. 

8.9. Prestatorul garanteaza ca niciun agent nu va parasi postul si ca nu se va afla sub 

influenta alcoolului sau stupefiantelor pe durata serviciului si nici nu va aduce si/sau 

avea bauturi alcoolice asupra lui in post/timpul serviciului. 

8.10. Parasirea repetata de catre agentii de paza a posturilor pe timpul serviciului de 

paza sau nerespectarea interdictiilor privind bauturile alcoolice si stupefiantele, precum 

si incalcarea repetata a consemnelor particulare si generale constituie incalcare grava a 

a obligatiilor 

contractuale de catre prestator si indreptateste beneficiarul la rezilierea unilaterala si 

imediata a contractului incheiat. 

8.11. Instruirea personalului de paza revine prestatorului precum si raspunderea care 

rezulta din nerespectarea prevederilor legale. 

8.12.. Va suporta sanctiunile aplicate pentru culpa propie, in urma controalelor 

organelor abilitate. 

8.13. Va realiza controlul si accesul persoanelor in dispozitivele de paza. Prestatorul se 

face vinovat daca persoanele controlate intra cu obiecte interzise pe stadione/sali de 

sport sau la alte evenimente sportive.  
8.14. Obligatiile minimale ale agentilor de paza vor fi stabilite de catre prestator, cum 

ar fi echipamentul, dotarile, etc 

 

 

cu 
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9. Alte responsablitati ale Achizitorului  

9.1. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului orice facilitati si/ sau 

informatii pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului (Referate de 

necesitate, Note justificative, etc.). 
 

10. Receptia si verificari  

10.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din prezentul contract . 
 

11. Inceperea, finalizarea, intarzieri, sistare  

11.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt 

posibil de la incheierea contractului , pe baza comenzii primite din partea achizitor . 

11.2. Modificarea, completarea si revocarea unor clauze prevazute de prezentul contract 

produc efecte cu acordul dat in scris de cele doua parti, prin act aditional la prezentul 

contract , cu excepția situațiilor în care Primăria Municipiului Baia Mare întârzie sau 

reduce finanțarea activităților clubului iar clubul va putea modifica unilateral data 

achitării venitului. 
 

12. Răspunderea contractuală.  

12.1. – Părţile declară pe proprie răspundere că au deplină autoritate şi putere pentru a 

încheia prezentul contract şi de a-şi asuma şi îndeplini obligaţiile ce decurg din acesta. 

12.2. – Achizitorul îşi asumă în mod exclusiv răspunderea pentru veridicitatea, 

corectitudinea şi legalitatea datelor/informaţiilor/documentelor puse la dispoziţia 

Prestatorului, în vederea îndeplinirii prezentului contract .  
12.3. – În realizarea obiectului prezentului contract , Prestatorul consideră că toate 

datele/informaţiile/documentele care i-au fost puse la dispoziţie de către Achizitor sunt 

recunoscute de către conducătorul unităţii şi/sau de către persoanele în drept având 

funcţii de decizie care au aprobat respectivele documente, chiar dacă acestea nu au toate 

vizele din partea persoanelor de execuţie, conform propriului circuit intern al 

documentelor. 

Răspunderea pentru lipsa vizelor aplicabile revine Achizitorului şi/sau persoanelor în 

drept care le-au întocmit, vizat şi/sau, după caz, aprobat. 

12.4. – Răspunderea contractuală a Prestatorului nu poate fi invocată în următoarele 

cazuri: 

a) datele/informaţiile/documentele necesare în vederea îndeplinirii prezentului contract  

nu sunt puse la dispoziţia sa/sunt puse la dispoziţia sa cu întârziere de către Achizitor, 

adică în afara termenelor legale prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă sau, în 

absenţa unor asemenea termene, care sunt menţionate de către Prestator şi/sau, deşi 

sunt puse la dispoziţia prestatorului înlăuntrul acestor termene, Prestatorul are la 
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dispoziţie mai puţin de 5 (cinci) zile lucrătoare până la împlinirea termenelor de 

realizare a serviciilor care fac obiectul prezentului contract ; 

b) neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligaţiilor care revin 

Prestatorului în conformitate cu prevederile prezentului contract se datorează oricăror 

motive imputabile Achizitorului, altele decât cele prevăzute la lit. a); 

12.5. – Prestatorul nu este răspunzător în locul Achizitorului în legătură cu orice 

consecinţă care ar putea rezulta: 

a) din nerespectarea/neaplicarea de către Achizitor a reglementărilor legale în 

vigoare în domeniul sportiv şi/sau neefectuarea recepţiei serviciilor care fac obiectul 

prezentului contract  inclusiv în cazul în care asemenea situatii sunt evidenţiate de 

Prestator ca urmare a prestării respectivelor servicii; 

b) în cazul în care datele/informaţiile/documentele prezentate de către Achizitor nu 

reflectă activitatea reală sau completă a acestuia; 

c) ca urmare a nedispunerii, ori a dispunerii de către Achizitor cu întârziere a măsurilor 

legale care se impun în raport cu concluziile care rezultă în urma prestării serviciilor 

care fac obiectul prezentului contract ;  
d) din legalitatea ori nelegalitatea operaţiunilor desfăşurate de către Achizitor în 

raport cu serviciile prestate în conformitate obiectul prezentului contract . 
 

13. Încetarea contractului:  
13.1. Prin ajungerea la termen; 

13.2. Prin acordul partilor; 

13.3. Prin rezilierea unilaterala de oricare intre parti in baza unei notificari scrise, cu cel 

putin 30 de zile inainte de data incetarii ; 

13.4. Reziliere unilaterala in temeiul art. 7 din prezentul contract . 
 

14. Forţa majoră/cazul fortuit  

14.1. Forţa majoră este constatată de Camera de Comert si Industrie a Municipiului Baia 

Mare . 

14.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 

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

14.3. 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. 

14.4. 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.  
14.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 

părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

14.6. 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.  
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15. Soluţionarea litigiilor 

15.1. Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 

cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului .  
15.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul 

nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 

disputa să se soluţioneze de către instanţa judecătorească competentă. 

16. Comunicări 

16.1. (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. 

16.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

17. Legea aplicabilă contractului de furnizare de servicii 

17.1 Contractul de furnizare de servicii  va fi interpretat conform legilor din România. 

 

 

 

 
Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract  în 2 (două) exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte.  

 

 

 

 

 

Promitent Achizitor, 

Promitent Furnizor, (semnături autorizate)  
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   Anexa la contract prestari servicii  

  nr.______________data_______________  

        

 Secție sportivă  Nr meciuri estimate  Nr agenti Numar Pret 

   competitie  /meci ore meci unitar/h/agent 

   
Sezon competitional 

2022-2023     

        

 

Handbal 

feminine si 

masculine 

Risc scazut  20  20 3  
       

Handbal feminin si 

masculin 

Risc mediu  40  20 3  
        

Jocuri internationale  8  25 3  

handbal masculin       

Jocuri internationale  10  25 3  

handbal feminin       

Fotbal 

Risc mediu  30  35 3  

Sezon competitional   108     

2022-2023       

       
 


