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         Primar Ec. Cărăguț Vasile 

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

  

 

     Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta pentru atribuirea prin 

achiziție directă a contractului de servicii organizare spectacol  artistic prilejuit de evenimentul 

cultural „FIII SATULUI VĂLENI„  care va avea loc în data de 24.07.2022, în satul Văleni, oraş 

Geoagiu, judeţul Hunedoara. 

 

I.  AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

UAT ORAȘUL GEOAGIU 

Sediul în Geoagiu, strada Calea Romanilor, Nr. 141, jud. Hunedoara, cod poștal 335400 

Tel  +40 254248880 

Fax +40 254248881 

e-mail: primaria@geoagiu.ro  

Persoana de contract: Ispas Vera Ana – consilier Compartiment Achiziții Publice 

e-mai: vera.ispas@geoagiu.ro 

 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Achiziție servicii de organizare a spectacolului artistic . 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractantă 

Servicii organizare spectacol  artistic prilejuit de evenimentul cultural „FIII SATULUI 

VĂLENI„  care va avea loc în data de 24.07.2022, în satul Văleni, oraş Geoagiu, judeţul 

Hunedoara  

II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare 

a serviciilor 

 Prestare de servicii: elaborarea proiectului spectacolului, derularea activității contractuale cu 

colaboratorii, elaborarea programului spectacolului, coordonarea activității de pregătire a 

spectacolului, promovarea spectacolului, coordonarea desfășurării spectacolului, gestionarea 

activităților post – spectacol. 

Locul principal de prestare: orașul Geoagiu. 

II.1.3)   Anunțul implică 

Un contract de achiziții publice 

II.1.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile) 

- 79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale 

II.2)  Valoarea estimată fără TVA:  5.000,00 lei 

II.3) Total cantități (se vor include eventuale suplimentări şi opţiuni, dacă exista) 

 

- asigurare sonorizare 
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- asigurare spectacol de minim 2 ore 

- o orchestră formată din minim 3 de instrumentiști 

-  minim 8 soliști de muzică populară din zonă sau de recunoaștere națională  

 

II.4) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

10 zile  calendaristice  din care evenimentul organizat va avea loc în data de 2.07.2022.   

 

II.5) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 

 Nu se  ajustează prețul contractului. 

 

INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE 

III.1) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate  

III.1.1.a) Garanție de participare  -  NU 

III.1.1.b) Garanție de bună execuție  -  Nu 

III.1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante. 

 Bugetul local al orașului Geoagiu pe anul 2022. 

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie 

contractul 

Asociere conform art. 53 și 54  din Legea 98 /2016. 

 

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale:  Nu 

 

III.1.5) Legislația aplicabilă 

a) LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice 

b) Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea 

98/2016 privind achizițiile publice 

c) Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu 

modificările și completările ulterioare; ANRMAP 

d) Ordinul 509/2011 al privind criteriile de calificare și selecție; 

e) Ordinul 302/2011 al ANRMAP privind aprobarea formularelor standard ale procesului-verbal 

al ședinței de deschidere a ofertelor și raportul procedurii; 

 

III.2) CONDIȚII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în 

registrul comerțului sau al profesiei 

III.2.1.a) Situația personală a candidatului sau ofertantului 

 

Cerința nr. 1  
Operatorii economici participanți la procedură nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute 

la art. 164 din Legea nr. 98/2016 (încadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 

atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contratului de achiziție 

publică). 

Documente obligatorii: 

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/ 2016 

(Declarație privind eligibilitatea – Anexa nr. 1). Formularul se va prezenta atât de ofertanți cât și de 

ofertanți asociați, terți susținători, dacă este cazul. 

 

 

Cerința nr. 2  

Operatorii economici participanți la procedură nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute 



la art. 165, 166 și art. 167 din Legea 98/2016 (încadrarea în situațiile prevăzute la art. 165, 166 și art. 

167 din Legea 98 / 2016 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea 

contratului de achiziție publică). 

Documente obligatorii: 

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165, 166 și art. 167 din Legea 

98/2016 – Anexa nr. 2. Formularul se va prezenta atât de ofertanți cât și de ofertanți asociați; dacă este 

cazul, terții susținători nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de 

atribuire, conform prevederilor art. 165, 166 și art. 167 din Legea 98/2016 . 

 

Cerința nr. 3  
Operatorii economici participanți la procedura nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute 

la art. 60 alin 1 lit. d)  din Legea 98/2016 (încadrarea în situațiile prevăzute la art. art. 60 alin. 1 lit. d)  

din Legea 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contratului 

de achiziție publică) – Anexa nr.3. Persoanele de decizie definite conform Legii 98/2016 sunt: Cărăguț 

Vasile - primar, Călugăr  Carmen Maria - viceprimar, Cimpoeșu Maria Ileana – Secretar General al 

orașului, Urșica Liliana Rodica – consilier local, Groza Constantin - consilier local, Pleniceanu Mihai 

- consilier local, Nyeste Iulia Elena - consilier local, Homorodean Silvia - consilier local, Achim Sorin 

Iosif - consilier local, Piele Marcel Mihai - consilier local, Vlad Ovidiu - consilier local, Opra Mirela 

Maria - consilier local, Dîncșorean Aurel - consilier local, Coca Nicolaie - consilier local, Carașcă 

Alin Mihai - consilier local, Almășan Ioan – consilier local, Danciu Aurel Marin  - consilier local, 

Susan Marius - șef serviciu RAGC, Demian Ileana – inspector - viza CFP, Pușcașu Gabriel Doru - 

arhitect șef, Igna Angela Maria -  director DAS.  

 

Documente obligatorii: 

- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.  art. 60 alin 1 lit. d)  din Legea 98/2016 – 

Anexa nr.3. Formularul se va prezenta atât de ofertanți cât și de ofertanți asociați, subcontractanți, terți 

susținători. 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

Cerința nr. 1 – persoane juridice/fizice romane - Ofertantul are obligația să fie legal înregistrat 

și să aibă dreptul de a presta serviciile prin prezenta documentație. 

Documente obligatorii: 

- orice document edificator din acest punct de vedere care să dovedească cele solicitate. 

Cerința nr. 2 – persoane juridice/fizice străine - Ofertantul are obligația să fie legal înregistrat și 

să aibă dreptul de a presta serviciile prin prezenta documentație. 

Documente obligatorii: 

– orice document edificator din acest punct de vedere care să dovedească o formă de 

înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, că persoana fizică sau juridică, în 

conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit, cf. prevederilor art. 168 din 

Legea 98/2016. 

Pentru documentele care nu sunt în limba română se vor atașa și traducerile autorizate în limba 

română. 

 

SECȚIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1) ATRIBUIRE DIRECTĂ 

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 

Cel mai bun raport calitate-preţ 

IV.3.1) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta:  Română 

Moneda în care se exprimă oferta de preț: RON 

IV.3.2)  Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta (de la 

termenul limita de primire a ofertelor) - 30 zile 

 



IV.4) PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnică se va elabora astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate cerințele 

caietului de sarcini și să reflecte îndeplinirea de către ofertant a tuturor cerințelor prevăzute în caietul 

de sarcini. 

Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce privește modul de îndeplinire a viitorului contract, 

ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din 

contract. În acest caz, ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează 

să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, conform art. 53 și art. 55 

din Legea 98/2016. Ofertantul trebuie să indice în cadrul ofertei tehnice că la întocmirea ei a ținut cont 

de regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă, de protecție a muncii și PSI. Informațiile 

privind regulile obligatorii referitoare la condițiile de munca și de protecția muncii, care sunt în 

vigoare și care trebuie să fie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului, se pot obține de la 

Inspectoratele Teritoriale de Muncă județene. Se va prezenta formularul ”Declarație privind 

respectarea condițiilor de muncă, a normelor de protecție a muncii și PSI. 

Oferta tehnică este obligatorie, neprezentarea ei duce la respingerea ofertei ca neconformă,în 

baza art. 137 alin.3) lit. a) din HG 395/2016. 

 

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare 

Oferta se va face în lei. Ofertantul, la întocmirea propunerii financiare, va lua în considerare 

toate cheltuielile și comisioanele care vor fi angajate în vederea asigurării livrării produselor solicitate, 

inclusiv transportul la beneficiar. 

Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de formă numai cu 

acceptul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptă corecția acestor erori/vicii, atunci oferta va 

fi considerată neconformă. 

Erorile matematice se corectează după cum urmează: 

a) dacă există o discrepanță între prețul unitar și prețul total, trebuie luat în considerare prețul 

unitar, iar prețul total va fi corectat corespunzător; 

b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în 

litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător. 

Viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror 

corectare/completare este susținută în mod neechivoc de sensul și de conținutul altor informații 

existente inițial în alte documente prezentate de ofertant sau a căror corectare/completare are rol de 

clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalți 

participanți la procedura de atribuire. 

 

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei 

Modul de întocmire a ofertei 

Documentele de calificare, propunerea tehnică și  propunerea financiară se întocmesc într-un 

singur exemplar și se introduc într-un plic închis și netransparent.  

Plicul trebuie să fie marcat cu: 

1. denumirea și adresa autorității contractante,  

2. denumirea obiectului achiziției directe pentru care s-a depus oferta  

3. denumirea și adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă 

va fi cazul; 

4. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 20.07.2022  ORA 

10,30. 

Nu se accepta oferte alternative. Ofertele depuse la o altă locație decât cea stabilită în anunțul de 

participare se returnează fără a fi deschisă operatorului economic care a depus-o , conform art. 64, 

alin.7, din HG 395/2016. 

 

Oferta se va depune la adresa autorității contractante: Primăria  orașului Geoagiu, str. Calea 



Romanilor, nr.141, Birou Registratură.  

  

Data limită pentru depunerea ofertei -  20.07.2022, ora 10,30. 
 

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 20.07.2022, ora 11,00 în sala de ședințe a 

Consiliului Local Geoagiu. 

 

Operatorii economici interesați de procedura de achiziție își pot  posta oferta pe site-ul 

https://www.e-licitatie.ro, la rubrica Proceduri de atribuire – Cumpărări directe – Catalog de 

produse/servicii/lucrări, cu denumirea Servicii organizare spectacolul  artistic prilejuit de 

evenimentul cultural „FIII SATULUI VĂLENI„  care va avea loc în data de 24.07.2022, în satul 

Văleni, oraş Geoagiu, judeţul Hunedoara, cu confirmarea pe e-mail primaria@geoagiu.ro, a 

încărcării în catalogul SEAP  a ofertei până în data de 20.07.2022 ora 10,30.  

Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac 

Primăria orașului Geoagiu, Birou Secretar 

Geoagiu, str. Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara, cod poștal 335400 

e-mail: secretar@geoagiu.ro 

tel. +40 254 248880, fax. +40 254 248881 

 

Formularele și contractul tip de servicii sunt atașate acestui anunț. 

 

 

 

Întocmit, 

Ing. Ispas Vera Ana 
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Contract  de servicii 

nr.  ………/  _____________ 

 

Preambul 

 

În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestare 

de servicii, între 

 

      UAT  ORAŞUL GEOAGIU, cu sediul în Geoagiu, str. Calea Romanilor, Nr. 141, jud. 

Hunedoara, CUI 5742426,  telefon/fax 0254-248880, 0254-248881, reprezentat prin ec. Cărăguț 

Vasile în calitate de achizitor, pe de o parte 

şi 

…………………………………………, cu sediul în …………………….., strada 

………………………………, nr….., bl. …., apt. …., județul ………………., înregistrată la registrul 

Comerțului sub nr. ………………………, C.U.I. …………………….., telefon ……………………., 

reprezentată prin …………………………...identificat prin BI/CI Seria… Nr……, CNP……………., 

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. beneficiar şi  prestator  - părțile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  

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: războaie, 

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. 

3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi viceversa, 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 execute Servicii organizare unui spectacolul  artistic prilejuit de 

evenimentul cultural „FIII SATULUI VĂLENI„  care va avea loc în data de 24.07.2022, în satul 

Văleni, oraş Geoagiu, judeţul Hunedoara, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile 

asumate prin prezentul contract. 

4.2 Beneficiarul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

prestate.  



 

5. Preţul contractului 

5.1.  Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este 

de ...................... lei,  la care se adăuga ……… TVA. 

 

6. Durata contractului 

6.1 Durata prezentului contract este de 10 zile  calendaristice  din care evenimentul organizat 

va avea loc în data de 24.07.2022. 

 

7. Executarea contractului  

7.1 Executarea contractului începe la data semnării prezentului contract.  

 

8. Documentele contractului 

8.1  - Documentele contractului sunt: 

  - propunerea financiară; 

              - propunerea tehnică; 

9.  Obligaţiile principale ale prestatorului 

9.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 

corespunzătoare.  

9.2. Prestatorul se obligă să presteze servicii organizare unui spectacolul  artistic prilejuit de 

evenimentul cultural „FIII SATULUI VĂLENI„  care va avea loc în data de 24.07.2022, în satul 

Văleni, oraş Geoagiu, judeţul Hunedoara, constând în asigurarea unui program artistic de minim 2 

ore. Prestatorul va asigura sonorizarea, prezența unei orchestre formată din minim 3 de instrumentiști, 

minim 8 soliști de muzică populară din zonă sau de recunoaștere națională  

9.3. Prestatorul va asigura regia întregului eveniment. 

 

10.  Obligaţiile principale ale beneficiarului 

10.1  Beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 

10.2  Beneficiarul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 15 zile de la emiterea 

facturii.  

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 

asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalități, 

o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%/zi de întârziere din preţul contractului. 

11.2 În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 

procentuală de 0,1%/zi de întârziere din plata neefectuată. 

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. 

12. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

12.1 Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.   

12.2. Prestatorul are obligaţia de a redacta un raport detaliat asupra modului în care s-a 

desfăşurat evenimentul. 

 

13. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

13.1 Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 

care acesta le-a cerut, necesare îndeplinirii contractului. 

14. Recepţie şi verificări  

14.1  Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor.   

14.2  Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.  



 

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

15.1 (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în cel mai scurt timp după 

semnarea contractului. 

     (2) În cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate 

în exclusivitate beneficiarului părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi 

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adaugă la preţul                         

contractului. 

15.2  (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de parţi. 

         (2) În cazul în care:  

- orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 

- alte circumstanţe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator, 

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei 

faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act 

adiţional.  

15.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de prestare, 

acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului. Modificarea datei de prestare 

asumate se face cu acordul parţilor, prin act  adiţional. 

15.4 În afara cazului în care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 

orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita penalităţi 

prestatorului.  

 

16. Ajustarea preţului contractului 

16.1 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de beneficiar prestatorului sunt tarifele declarate 

în propunerea financiară, anexă la contract. 

16.2 Preţul contractului nu se actualizează.  

 

17. Amendamente  

17.1 Părţile 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 are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia 

contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 

achizitorul. 

18.2  (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta achizitorului, toate contractele încheiate cu 

subcontractanţii desemnaţi. 

         (2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele 

încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 

18.3  (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul. 

        (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi 

îndeplineşte partea sa din contract. 

        (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 

îndeplinesc partea lor din contract. 

18.4  Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 

partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi 

notificată achizitorului. 



 

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 beneficiarului. 

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 părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

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 Beneficiarul 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 legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

21.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul 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 

judecătoreşti 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. 

Părţile au înțeles să încheie azi ......................, în oraşul Geoagiu, prezentul contract în două 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.    

  

 

 

             Beneficiar,           Prestator,  

 

      UAT  ORAŞUL GEOAGIU         

 

          



Operator economic        ANEXA NR. 1 

 ________________ 

 (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

     Subsemnatul ________________________ reprezentant împuternicit al 

________________ ______ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 

acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art.164 din Legea 98/2016 privind achiziţiile 

publice, respectiv că: 

 a) nu am constituit unui grup infracţional organizat, conform art. 367 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;  

   b) nu am comis 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; 

    c) nu am comis infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de 

art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

   d)  nu am comis 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; 

    e) nu am comis infracțiuni de  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; 

   f) nu am comis trafic şi exploatare de  persoane vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din 

Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

   g) nu am comis nici o fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea 

intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

   h) nu este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere, sau care 

are putere de reprezentare, de decizie sau de control a societății,  nici o persoana condamnată printr-o 

hotărâre definitivă. 

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. 

 

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

 

                                                          Operator economic, 

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

                                                        (semnătură autorizat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Operator economic        ANEXA NR.2            

 ________________ 

 (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute art.165, art.166 și art. 167 din Legea 98/2016  

 

    Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate 

de ofertant/candidat/concurent la procedura de  cerere de oferta pentru atribuirea contractului de 

servicii având ca obiect  Servicii organizare spectacol  artistic prilejuit de evenimentul cultural 

„FIII SATULUI VĂLENI„  care va avea loc în data de 24.07.2022, în satul Văleni, oraş Geoagiu, 

judeţul Hunedoara – cod CPV 79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale, declar pe 

propria răspundere că: 

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

către bugetele componente ale bugetului general consolidat 

 b) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea 98/2016 referitoare la 

reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin 

legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin 

tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul 

executării contractului de achiziţie publică . 

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

încetarea activităţii; 

    d) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea, 

    e) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

    f) nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

    g) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire nu a 

condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai 

puţin severe; 

    h) nu am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui 

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

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

daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

    i) nu m-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea 

autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii 

criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte 

documentele justificative solicitate; 

    j) nu am încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, 

să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar fi putut conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii 

de atribuire sau am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă 

asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire  

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

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Operator economic, 

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

(semnătură) 

             



_____________________       ANEXA NR.3 

     (denumirea/numele) 

                                   

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la  art. 60 alin 1 lit. d)  din Legea 98/2016 

 

 

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

economic), în calitate de ofertant, la procedura de atribuire directă a  contractului de achiziţie publică 

având ca obiect furnizare de Servicii organizare spectacol  artistic prilejuit de evenimentul cultural 

„FIII SATULUI VĂLENI„  care va avea loc în data de 24.07.2022, în satul Văleni, oraş Geoagiu, 

judeţul Hunedoara, codul - 79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale, organizată de 

UAT Oraşul Geoagiu, 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. 60 alin 1 lit. d)  din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice: 

Nu avem drept membrii în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin 

până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie 

în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 

atribuire. 

 

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. 

 

Data completării 

 

 

Operator economic, 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                       

 



    Operator economic 

    ________________      ANEXA NR.4 

    (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către ORAŞUL GEOAGIU, 

 

str. Calea Romanilor, nr.141, Geoagiu, judeţul Hunedoara, cod poştal: 335400 

 

Domnilor, 

 

 1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului 

_______________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și 

cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm Servicii organizare spectacol  

artistic prilejuit de evenimentul cultural „FIII SATULUI VĂLENI„  care va avea loc în data de 

24.07.2022, în satul Văleni, oraş Geoagiu, judeţul Hunedoara, pentru suma  de 

_______________________/(suma în litere și cifre) lei fără TVA,  la care se adaugă taxa pe valoarea 

adăugată în valoare de ________________________________/(suma în litere și cifre) lei.  

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm şi să 

livrăm serviciile în graficul de timp anexat. 

3. Ne angajăm să menținem aceasta oferta valabilă pentru o durata de ___ (în litere și în cifre) 

zile, respectiv până la data de _______________, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea și semnarea contractului de servicii, această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

5. Alături de oferta de bază: 

 

    |_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta 

separat, marcat în mod clar "alternativa"; 

      

    |_|   nu depunem ofertă alternativă. 

            (se bifează opțiunea corespunzătoare) 

 

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai bun raport calitate-preţ.  

 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez oferta 

pentru și în numele _____________(denumirea/numele ofertantului)_______________________. 

 

 

                                                                                                  (semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 Anexă la formularul nr. 4 

 

 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ DETALIATĂ 

Conform solicitărilor din caietul de sarcini 

 

 

Nr. crt. 

 

Denumire produs 
 

Cantitate 

Valoare  

Lei  

(fără TVA) 

1. 
Sonorizare– boxe, Microfoane fixe, 

mobile 
 

 

2. 
Orchestra   

3. 
Soliști de muzică populară  

 

 

 

 

   NOTĂ:                 

Oferta financiară trebuie să respecte cerinţele solicitate în anunț. 

     

 Data completării ......................                                              Operator economic, 

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

                                                                       (semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFERTANT                                                                              ANEXA NR.5 

 _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

Către   

U.A.T. ORAŞUL  GEOAGIU 

Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara 

 

 

 

 

 

 Subscrisa __________________________________________________________cu sediul  în 

______________________ , str. __________________________________________, nr. _____, bl. 

____, sc. ____, ap. ____, CUI _____________, reprezentată prin ________________________  ca 

urmare a invitaţiei nr. _________ din data de ______________,  în vederea atribuirii contractului de 

furnizare de servicii – Servicii organizare spectacol  artistic prilejuit de evenimentul cultural „FIII 

SATULUI VĂLENI„  care va avea loc în data de 24.07.2022, în satul Văleni, oraş Geoagiu, judeţul 

Hunedoara,  prin prezenta vă transmitem oferta noastră, precum şi următoarele documente: 

1. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta în original , 

2. documentele care însoţesc oferta. 

 

 

 

 În speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă asigurăm 

de întreaga noastră consideraţie. 

 

 

Cu deosebit respect, 

 

 

 

Data completării        OFERTANT 

______________       _______________ 

             (semnătură autorizată) 

 

                                                               


