
FORMULARE 

 

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

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

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

Fiecare ofertant care participa, în mod individual sau asociat, la procedura de selectie de  are 

obligaţia de a prezenta formularele prevăzute in cadrul acestei sectiuni, completate în mod 

corespunzator şi semnate de persoanele autorizate.  

Formularele se prezinta in original, vor fi datate si semnate de persoanele autorizate. 
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Instrucțiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru 

confirmarea îndeplinirii criteriilor prevazute in documentatia de atribuire 

 

Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de 

ofertant/candidat va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă 

persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi 

împuternicirea reprezentantului legal.  

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori, orice document/declaraţie/formular 

solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori.  

Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi 

prezentate în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă : original, copie 

legalizată sau copie conform cu originalul.                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULAR 1 – Scrisoare de inaintare 

 

 

OFERTANTUL …….................…….........                 Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

(denumirea/numele)                                            

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

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

 

Catre: AGENTIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ PRAHOVA 

 

Ca urmare a anuntului de intentie nr. ……………… publicat în data de ……….. pe www.e-

licitatie.ro si www.prahova.anofm.ro, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de 

servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca”  

Noi ……………………………..................................…………................................... va transmitem 

alaturat urmatoarele documente care insotesc oferta: 

 

 

2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand 1 original: 

 documente de calificare; 

 oferta tehnică 

 oferta financiară 

 

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

 

Data completarii :[ZZ.LL.AAAA] 

 

Cu stima, 

 

[Nume ofertant], 

……........................... 

(numele, semnătura autorizată şi ştampilă) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-licitatie.ro/
http://www.e-licitatie.ro/


FORMULAR 2 – Imputernicire semnatar oferta 

 

Operator economic 

………………………….. 

(denumirea/numele) 

 

 

 

IMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI 

(model orientativ) 

 

 

Subsemnatul ...................(numele si prenumele), posesor al actului de identitate 

...............(tipul actului) seria ........nr.................., emis de ...................(emitent) la data de 

....................., cod numeric personal ................................., în calitate de 

.....................(functia), reprezentant legal al .........................(denumirea/numele 

ofertantului , conform .....................(se mentioneaza documentul legal prin care a fost numit 

reprezentant legal), împuternicesc persoanele de mai jos sa semneze documentele ofertei privind 

procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de servicii specializate pentru ocuparea 

fortei de munca.    

Domnul/Doamna ..................(numele), act de identitate ...............(tipul actului) seria 

........ nr.................., emis de ...................(emitent) la data de ....................., cod numeric 

personal .................................;  

 (se înscriu toate persoanele împuternicite sa semneze documentele ofertei) 

 

În îndeplinirea mandatului său mandatarul va avea următoarele drepturi: 

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

procedura de ........................................................................................ 

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

parcursul şi/sau în urma desfăşurării licitaţiei. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 

desfăşurării licitaţiei. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la licitaţie. 

Prin prezenta împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze 

răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la licitaţie. 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 

(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 

 

 Data_________________   Denumirea mandantului 

       Semnătura ___________ 

 

 

Ofertant  

................ .....................(numele operatorului economic) 

................................................... (numele reprezentantului legal si semnatura) 

Se vor atasa copii dupa actele de identitate ale persoanelor nominalizate. 

 

 

Nota: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procedura de 

atribuire, indiferent daca suntofertanti , lideri de asociatie, asociati. 

 

 



FORMULAR 3 – Neincadrarea in prevederile art.164 din Legea 98/2016 

Operator economic 

………………………….. 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  

PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART.164 din LEGEA 98/2016 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________, 

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne 

aflăm în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,ca nu am 

fost condamnat prin hotarare definitiva unei instante judecatoresti 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. 

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 dispunem. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________(se precizează 

data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

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

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnătură autorizată) 



FORMULAR 4 – Neincadrarea in prevederile art.167 din Legea 98/2016 

Operator economic 

………………………….. 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE  

PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART.167 din LEGEA 98/2016 

 

Subsemnatul(a) ................................................................................. (denumirea, 

numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de “Selectia de oferte”  pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publică , organizată de A.J.O.F.M. Prahova,declar pe propria 

răspundere că nu ma aflu in orcare din urmatoarele situatii : 

1) am/nu am  încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51,privind  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,   

2) sunt/nu sunt  în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activităţii; 

3) am/nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea , cum ar 

fi, încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări 

ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă;  

4) am încheia/nu am încheiat  cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea 

concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

5) sunt/nu sunt  într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză;   

6) am/nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire; 

7) am incalcat/nu am incalcat  în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce imi 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;  

8) am/nu am dat  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; 

9) am/nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii 

contractante; 

10) am/nu am incercat sa  să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje 

nejustificate în cadrul procedurii de atribuire si nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care 

pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante; 

11) am/nu am beneficiat de finantare din alte fonduri publice pentru serviciile ofertate 

      

     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. 

 

Data completarii: 

Operator economic, 

_________________ 

(semnătură autorizată) 

 

 



FORMULAR 5 – Informatii generale 

Operator economic 

………………………….. 

(denumirea/numele) 

INFORMATII GENERALE 

 

Subsemnatul (nume si prenume) ..................................., reprezentant imputernicit al 

(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) ..........................., declar pe propria 

raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate mai jos sunt 

reale.  

 

Tipul Companiei 

ONG DA NU 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul identificare fisala: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare: …………………….. (numarul, data si locul de 

inmatriculare/ inregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ……………………. (in conformitate cu prevederile din statului 

propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ……………………… (adrese complete, 

telefon/fax, certificate de inmatriculare/ inregistrare) 

8. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

Anul 

Cifra de afaceri anuală Curs mediu anual 

Valoare 
Moneda nationala a 

ofertantului/lei 

2015   

2014   

2013   

Media anuala   

 

Data completarii: 

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULAR 6 – Experienta similara 

Operator economic 

………………………….. 

(denumirea/numele) 

     

 

DECLARATIE 

PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA SI LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII  

REALIZATE IN  ULTIMII TREI ANI 

 

 

 

    Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa 

candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in 

acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 

 

    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 

ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 

situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii 

datelor din prezenta declaratie. 

 

    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 

juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .................................................  

(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura 

cu activitatea noastra. 

 

Nr. 
crt. 

Obiectul 
contractului 

Descrierea 
serviciilor 
prestate / 
cantitatea 

Preţul total 
al 

contractului 
in lei 

Valoarea 
indeplinita 

de 
furnizorul 
de servicii 

specializate 
acreditat  

in perioada 
de 

referinta 

Calitatea 
furnizorul de 

servicii 
specializate 

acreditat ului 

Denumirea/numele 
beneficiarului / 

clientului 
Adresa 

Perioada de 
derulare a 

contractului 

 1 2 4 5 6 7 8 

1        

2        

...        

 

Data completarii: 

 

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnătură autorizată) 



                                                                                 FORMULAR 7 – Oferta tehnică 

Operator economic 

………………………….. 

(denumirea/numele) 

OFERTA TEHNICĂ 

                                                                                                                                                                         

Capitolul 1.  Descrierea generală a Furnizorului de Servicii 

 

1.1. Descriere organizaţie:  

- date de identificare (denumire, data înfiinţării, forma de organizare şi sediul acesteia), 
……………………….......................................................................................................... 

- reprezentanţi legali şi poziţia acestora în firmă, persoană de contact şi poziţia acesteia în 
cadrul echipei de lucru, 

……………………….......................................................................................................... 

- structura organizaţională, afiliere la alte organizaţii,  

……………………….......................................................................................................... 

- misiunea si obiectivele Furnizorului de Servicii,  

……………………….......................................................................................................... 

- strategia firmei (principalele servicii / produse livrate, segmente de piaţă vizate). 

……………………….......................................................................................................... 

 

1.2. Experienţa organizaţiei în livrarea de servicii similare (specifice pieţei muncii, măsurilor 
active de combatere a şomajului) - (corelare cu Formularul nr. 6) 

……………………….......................................................................................................... 

 

1.3. Alte participări şi experienţe în cadrul altor programe cu finanţare naţională sau 
internaţională (corelare cu Formularul nr. 6) 

……………………….......................................................................................................... 

 

1.4. Rezultate obţinute 

- în cadrul programelor cu finantare nerambursabila  

………………………......................................................................................................... 

- sau cu finantare nationala 

……………………….......................................................................................................... 

 

Capitolul 2. Echipa de proiect 

 

2.1. Echipa de lucru:  

- structura de personal, 

 ………………............................................................................................................... 

- relevanţa specializărilor,  

……………………….......................................................................................................... 

- experienţa lor personală în livrarea de servicii similare 

……………………….......................................................................................................... 

 

2.2. Componenţa echipei de lucru (corelare cu Formularul nr. 8) 

- numele şi prenumele membrilor echipei,  

- vechimea în organizaţie,  

- statutul acestora – personal propriu, colaboratori, etc.) 

 



2.3.  Disponibilitatea acestora de a participa la servicii (corelare cu Formularul nr. 9) 

……………………….......................................................................................................... 

 

2.4. CV-urile membrilor echipei de lucru (corelare cu Formularul nr. 10) 

 

Capitolul 3. Soluţii logistice pentru derularea serviciului 

 

3.1. Sediu: 

- în localitatea în care se oferă serviciile;  

- soluţii propuse 

……………………….......................................................................................................... 

 

3.2. Asigurarea spaţiilor de derulare a serviciilor / componenţa şi regimul de proprietate 
pentru facilităţile necesare implementării serviciilor   

……………………….......................................................................................................... 

 

3.3. Dotări cu echipamente necesare derulării serviciului: structura şi regimul de proprietate 
pentru echipamentele existente în cadrul firmei şi a celor necesare implementării serviciilor 
(corelare cu Formularul nr. 11)  

……………………….......................................................................................................... 

 

Capitolul 4. Metodologia de lucru. Stabilirea planului general de furnizare a serviciilor 

 

4.1. Criteriile de stabilire / selecţie a clienţilor serviciului  

- Metode de identificare a opţiunilor profesionale ale clienţilor. 

……………………….......................................................................................................... 

- Baza de date pentru serviciile oferite (datele clientului, educaţie şi experienţă, prospectarea 
carierei, interes în reangajarea imediată etc.); 

……………………….......................................................................................................... 

 

4.2. Descrierea modului de colaborare 

- cu organele specializate din judeţ /localitate  

- în activităţile de selecţie a clienţilor / plasare a acestora; 

……………………….......................................................................................................... 

 

4.3. Metodele de identificare a locurilor de muncă disponibile; inventar de oportunităţi de 
angajare; Relaţiile cu patronatele şi sindicatele. 

……………………….......................................................................................................... 

 

4.4. Metode de lucru şi organizare a echipei de proiect  

……………………….......................................................................................................... 

 Lista personalului utilizat în desfăşurarea programului;  

 Se va preciza numărul total de ore-om, om-zile sau om-lună pentru fiecare specialist: 
a) manager/coordonator; 

b) experţi informare/consilieri orientare privind cariera; 

c) experţi plasare; 

d) experţi consultanta IMM; 

e) alţi experţi (ex: consultanţi sociali, mediatori sociali, specialişti persoane cu handicap, 

etc.) – opţional. 

 



4.5. Planificarea detaliată în timp a activităţilor proiectului. 

- grafic de furnizare a serviciilor 

……………………….......................................................................................................... 

 

4.6. Furnizarea efectivă a serviciilor 

- obiective specifice ale programului  

……………………….......................................................................................................... 

- rezultate aşteptate  

……………………….......................................................................................................... 

- indicatori de realizare ce vor fi urmăriţi  pe durata implementării şi la finalul serviciului,  

……………………….......................................................................................................... 

- monitorizarea şi raportarea lunară către AJOFM  

……………………….......................................................................................................... 

 

4.7. Modalităţi de promovare a serviciului şi de diseminare a rezultatelor înregistrate 

……………………….......................................................................................................... 

 
 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        FORMULAR 8 – Lista membrilor echipei de lucru 

Operator economic 

………………………….. 

(denumirea/numele) 

 

LISTA MEMBRILOR ECHIPEI DE LUCRU PROPUSI PENTRU IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI 
 
 

Nr. 
crt. 

Nume si 
prenume 

Poziţia 
propusă 

Nationalitate 
Nivelul 

educațional 

Domeniile 
de 

specialitate 

Ani de 
experiență 

profesională 

Experiența 
specifică 
(proiect 
anterior) 

1        

2        

3        

4        

 
Anexez la declaratie CV-urile personalului propus pentru indeplinirea contractului de achizitie 
publica, precum si documentele justificative in sustinerea fiecaruia dintre CV-uri. 
 
 

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

 

 

 

Operator economic, 

…………………… 

(semnatura autorizată) 



FORMULAR 9 – Declaratie disponibilitate  

 

Operator economic 

………………………….. 

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 

 

 

 Subsemnatul ……………………………………., cu cod numeric personal …………………………….., posesor 

act identitate tip ……, seria …….., nr. ……………………….., eliberat de SPCLEP …………………….., la data de 

……………………, imi declar disponibilitatea si dorinţa de a îndeplinii activitatea pentru care sunt propus, 

respectiv_______________________ (pozitia din contract), pentru contractul avand ca obiect 

__________________________________ (se introduce denumirea contractului) 

 

 De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câştigătoare, declar ca sunt 

disponibil să lucrez, pe poziţia pentru care mi-a fost inclus CV-ul în oferta, pe perioada de implicare in 

contract. 

 
 

Nume  

Semnătură  

Dată  

 

 

Numele si prenumele, 

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

(semnatura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULAR 10 – Model CV 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică 
facultativă, vezi instrucţiunile) 

Telefon(oane) (rubrică facultativă, 
vezi instrucţiunile) 

Mobil: (rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

E-mail(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Naţionalitate(-tăţi) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Data naşterii (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Sex (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, 
începând cu cea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare 
profesională absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi 
instrucţiunile) 

Calificarea / diploma 
obţinută 

 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 



Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de servicii 
specializate acreditat  

 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 

internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua 
limbă maternă, vezi instrucţiunile) 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare 
la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba            

Limba            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost 
dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost 
dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost 
dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 
calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost 
dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost 
dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi 
aptitudini 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost 
dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. 
(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate 
anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică 
facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

FORMULAR 11 – Declaratie echipamente 

Operator economic 

………………………….. 

(denumirea/numele) 

 

Declaraţie 

privind echipamentele informatice/tehnice şi alte materiale ce vor fi utilizate 

la desfasurarea programului 

 

 

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul ………………………………, reprezentant al 

ofertantului ............. (denumirea/numele ofertantului), în conformitate cu prevederile şi 

cerinţele cuprinse în documentaţia de achizitie, să utilizam urmatoarele  echipamente 

informatice/tehnice şi alte materiale in vederea desfasurarea programului: 

 

Nr. 
Crt. 

Echipament/Materiale Cantitate  Necesitate Observatii 

  
   

  
   

  
   

  
   

 

 

Operator economic, 

…………………… 

(semnatura autorizată) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULAR 12 – Oferta financiara 

Operator economic 

………………………….. 

(denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 

 

 

Către 

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA PRAHOVA, 

 

    Domnilor, 

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

…………………………………………………………………………….(reprezentanti ofertantului) ne oferim ca, in 

conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in  Caietul de sarcini, sa prestam servicii privind 

stimularea ocupãrii forţei de munca,  pentru suma de ………………..........lei. 

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

serviciile in conformitate cu graficul de timp anexat. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila până la data de 31.12.2016 si ea va ramane 

obligatorie pentru noi . 

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

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

constitui un contract angajant intre noi. 

5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind câstigatoare, 

sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire, 

in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. 

6. Alaturi de oferta de baza: [ ] nu depunem oferta alternativa. 

7. Intelegem ca va fi câştigătoare oferta care întruneşte criteriul „OFERTA CU CEL MAI BUN 

RAPORT CALITATE PREŢ” 

 

Data ……………………………. 

 

 

Operator economic, 

…………………… 

(semnatura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULAR 13 – Garantie de buna executie 

 

               BANCA 

    ………………………….. 

            (denumirea) 

                    

INSTRUMENT DE GARANTARE DE BUNĂ EXECUŢIE 

(model orientativ) 

 

Garanţia Nr.: <XXXXXXXXXX> 

Din data:[ZZ.LL.AAAA] 

 

Catre: AGENTIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ PRAHOVA  

Adresa: Ploiesti, str. Nicolae Iorga, nr. 1, jud. Prahova, CP 100537. 

Contract de achizitie nr. ……………/……………. 

 

Cu privire la contractul de achiziţie publică .................... (denumirea contractului si numarul), 

încheiat între ............................, în calitate de Furnizor si  AGENTIA JUDEȚEANĂ PENTRU 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ PRAHOVA, in calitate de Autoritate Contractanta, ne obligăm prin 

prezenta să plătim în favoarea Autoritatii Contractante, până la concurenţa sumei de 

.......................(cifre si litere), reprezentând 10% din valoarea contractului, fara TVA, respectiv, 

conditionat de prezentarea unei declaraţii cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin 

Furnizorului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. 

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea 

Autoritatii Contractante sau a Furnizorul de servicii specializate acreditat ului. 

Prezenta garantie intra in vigoare si are efect incepand cu data de [ZZ.LL.AAAA]./ data semnarii 

contractului. 

Prezenta garanţie  se va elibera  în cel mult 14 zile de la emiterea procesului verbal de acceptanta 

finala.  

Garantia nu poate fi restituita Furnizorului decat cu acordul scris al Autoritatii Contractante.   

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei 

sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va 

obţine acordul nostru prealabil;  

Orice disputa cu privire la prezenta garantie va fi guvernata de Publicatia no. 458 (Uniform Rules for 

Demand Guarantees) publicata in anul 1995 de Camera Internationala de Comert – Paris si va intra sub 

incidenta legilor Romanesti in vigoare. 

 

Parafată de Banca ........................ în ziua .......... luna .......... anul ......... 

                              

 

(semnătură autorizată) 

 

Nume: …………………………… Functie: ……………… 

 

 

 

 

 

 
 

 



FORMULAR 14 – Formular de solicitare clarificari 

 

Operator economic 

………………………….. 

(denumirea/numele) 

 

SOLICITARE DE CLARIFICARI 

 

 

 

 

 

Data completa  rii .....................(ziua, luna anul). 

 

Operator economic,................ .....................(numele operatorului economic) 

.................................................. (numele persoanei autorizate s  i semna tura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt.  
Întrebări Răspunsuri 

1.  Va fi specificat de Autoritatea Contractantă. 

2. 

 

 

 

 



FORMULAR 15 – Contract 

 

CONTRACT DE FURNIZARE  

SERVICII SPECIALIZATE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

nr.  .................  data ............... 

 

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de 

furnizare, 

 

între 

 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova cu sediul in mun. Ploiesti, Str. 

Nicolae Iorga, Nr. 1, cod poştal 100537, telefon 0244-577.380, fax 0244-577.380, E-mail: 

ajofm@ph.anofm.ro, Web: www.prahova.anofm.ro, cod fiscal 3197021, cont 

RO11TREZ29A800205401900X , deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentată prin Cristina 

STOICHICI, Director Executiv în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 

Şi 

 

................................ (denumirea operatorului economic), adresa .............................., 

telefon/fax ................, E-mail ............................, număr de înmatriculare 

........................., cod unic de înregistrare ........................., cod fiscal ………………, cont 

(trezorerie, banca) .........................………….., reprezentată prin ...................... (denumirea 

conducătorului), funcţia ..............., în calitate de furnizor, pe de alta parte. 

 

    2. Definiţii 

    2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a 

operatorului economic în cauză, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, 

săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict 

al profesiei căreia îi aparţine acest operator; 

b) achiziţie sau achiziţie publică - achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul 

unui contract de achiziţie publică de către una ori mai multe autorităţi contractante de la operatori 

economici desemnaţi de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt 

destinate ori nu realizării unui interes public; 

c) activităţi de achiziţie centralizate - activităţile desfăşurate de o unitate de achiziţii centralizate 

în mod permanent prin achiziţia în nume propriu de produse şi/sau servicii destinate unei/unor alte 

autorităţi contractante, ori prin atribuirea de contracte de achiziţie publică sau încheierea de 

acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori servicii în numele şi pentru o altă/alte autoritate/autorităţi 

contractante; 

d) anunţ de intenţie valabil în mod continuu - anunţul de intenţie publicat de autoritatea 

contractantă ca modalitate de iniţiere a unei proceduri de atribuire pentru achiziţia de servicii sociale 

ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, alternativă anunţului de participare, în cuprinsul 

căruia se face referire în mod specific la categoriile de servicii care fac obiectul contractelor ce 

urmează să fie atribuite, se indică faptul că respectivele contracte sunt atribuite fără publicarea 

ulterioară a unui anunţ de participare şi se invită operatorii economici interesaţi să îşi exprime în scris 

interesul pentru participarea la procedura de atribuire; 

e) ciclu de viaţă - ansamblul etapelor succesive şi/sau interdependente, care includ cercetarea şi 

dezvoltarea care urmează a fi efectuate, producţia, comercializarea şi condiţiile acesteia, 

transportul, utilizarea şi întreţinerea, pe toată durata existenţei unui produs ori a unei lucrări sau a 

prestării unui serviciu, de la achiziţia materiilor prime ori generarea resurselor până la eliminare, 

curăţarea amplasamentului şi încheierea serviciului sau a utilizării; 

http://legislatie/intralegis/oficiale/afisp.php?f1=76416&diez1=r30&f2=71663&diez2=&link=1
mailto:ajofm@ph.anofm.ro
http://www.prahova.anofm.ro/
http://lege5.ro/Gratuit/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=96799392&d=2016-07-26#p-96799392


f) contract de achiziţie publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 

administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe 

autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de 

servicii; 

g) contract de achiziţie publică de servicii - contractul de achiziţie publică care are ca obiect 

prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziţie publică de lucrări 

potrivit lit. m); 

h) contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achiziţie publică; 

i) CPV - nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice, adoptat prin Regulamentul 

(CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind 

Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV); 

j) document al achiziţiei - anunţul de participare, documentaţia de atribuire, precum şi orice 

document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a 

descrie ori stabili elemente ale achiziţiei sau ale procedurii de atribuire; 

k) documentaţia de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi 

alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi 

explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de 

desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, 

condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către 

candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile; 

l) ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire; 

m) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct 

de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, 

propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire; 

n) persoane cu funcţii de decizie - conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor 

decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte 

persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau 

desfăşurarea procedurii de atribuire; 

o) scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus şi 

comunicat ulterior, inclusiv informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice; 

p) specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui 

produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 

necesităţii autorităţii contractante; 

q) standard - o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau 

standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau 

continuă, care nu este obligatorie; 

r) standard european - un standard adoptat de o organizaţie de standardizare europeană, care este 

pus la dispoziţia publicului; 

s) standard internaţional - un standard adoptat de un organism de standardizare internaţional, care 

este pus la dispoziţia publicului; 

t) standard naţional - un standard adoptat de un organism de standardizare naţional, care este pus 

la dispoziţia publicului; 

u) stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European; 

v) zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. 

 

    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" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

 

 

http://lege5.ro/Gratuit/gqytamrsge/regulamentul-nr-2195-2002-privind-vocabularul-comun-privind-achizitiile-publice-cpv-text-cu-relevanta-pentru-see?pid=&d=2016-07-26


Clauze obligatorii 

    4. Obiectul principal al contractului 

    4.1 – Furnizorul de servicii specializate acreditat se obligă să presteze servicii specializate 

pentru stimularea ocuparii forţei de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de 

muncă apartinând grupurilor vulnerabile astfel cum au fost definite în caietul de sarcini, în 

perioada/perioadele convenite. 

    4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze şi să plătească preţul convenit în prezentul contract. 

 

    5. Preţul contractului 

   5.1 – Valoarea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, este de ............................. 

lei. 

   5.2 – Plata serviciilor prestate se va efectua în baza facturilor emise de furnizorul de servicii 

specializate acreditat  si a documentelor justificative tehnice în termen de maxim 30 zile de la 

acceptarea rapoartelor de către A.J.O.F.M. Prahova. 

 

    6. Durata contractului 

    6.1 - Durata prezentului contract este de 2,5 luni (10 saptamani), începând de la data de 

.................. şi până la  data de .................., plus perioada monitorizare a impactului, respectiv 

6 luni de la finalizarea contractului. 

    6.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data eliberării garanţiei de bună 

execuţie. 

 

    7. Executarea contractului 

    7.1 - Executarea contractului începe la data semnării şi înregistrării lui. 

 

    8. Documentele contractului 

    8.1 - Documentele contractului sunt: 

 a) documentaţie tehnica, pentru achiziţia de servicii specializate pentru stimularea ocuparii 

fortei de munca : CPV 79611000-0 - Servicii de cautare de locuri de munca, 79634000-7 - Servicii de 

orientare profesionala, 79610000-3 - Servicii de plasare de personal, 79400000-8 - Consultanta în 

afaceri si în management si servicii conexe – Anexa nr. 1 la prezentul contract; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară - Anexa nr. 2 la prezentul contract; 

c) scrisoarea de garantie de buna executie; 

d) alte anexe la contract – grafic de activităţi si lista persoanelor desemnate cu monitorizarea 

contractului. 

 

9. Garanţia de bună execuţie a contractului 

9.1  - (1) Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului prin 

scrisoare de garanţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnarii contractului. 

                (2) Garanţia de bună execuţie se constituie de către Furnizorul de servicii specializate 

acreditat în scopul asigurării Beneficiarului de îndeplinirea calitativă, cantitativă şi la termen a 

contractului. 

9.2  – Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 10% din valoarea 

contractului, respectiv ......... lei Şi se poate constitui intr-una din modalităţile prevăzute în 

documentaţia tehnică. 

9.3 - Neconstituirea garanţiei de bună execuţie în conformitate cu prevederile pct. 9.1 si 9.2, 

atrage rezoluţiunea contractului de drept, fără somaţie, punere în întârziere sau judecată, 

beneficiarul neavând nicio obligaţie de niciun fel faţă de prestator. 

9.4 - Beneficiarul are obligaţia de a elibera garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la 

data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul de achiziţie publică, dacă 

nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 



9.5 - (1) Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând 

pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 

Furnizorul de servicii specializate acreditat nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin 

contract. 

             (2) Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie Beneficiarul are 

obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, 

precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia 

executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii 

garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 

  

  10. Obligaţiile principale ale furnizorul de servicii specializate acreditat 

10.1. Furnizorul de servicii specializate acreditat  se obligă să : 

1) Desfaşoare activitatea la punctul de lucru din jud. Prahova (pentru furnizorii care isi vor 

deschide punct de lucru in jud. Prahova se va adauga notificarea A.J.O.F.M. Prahova conform 

prevederilor H.G. nr. 277/2002 pentru aprobrea criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii 

specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare); 

2) constituie garanția de buna executie a contractului printr-un instrument de scrisoare bancară 

sau orice alta modalitate prevazuta in documentatia de atribuire, în valoare de maxim 10% din 

valoarea contractului, respectiv 4.000 lei, în condițiile Legii nr. 98/2016; 

3) furnizeze serviciile conform dispozitiilor legale in vigoare in domeniul ocuparii fortei de munca si 

la standardele şi/sau performanţele prezentate în documentaţia tehnică; 

4) presteze serviciile în mod profesionist, obiectiv şi imparţial, având grijă ca interesele clienţilor 

(persoanele în căutarea unui loc de muncă şi angajatorii) să primeze mereu, indiferent de viitoarele 

activităţi ale Furnizorului de servicii specializate acreditat şi evitând conflictele cu alte contracte sau 

interese ale propriei firme; 

5) să presteze serviciul în termenul prezentat în propunerea de oferta, anexă la contract; 

6) să asiste minim 50 de persoane în căutarea unui loc de munca prin acordarea serviciilor de 

informare şi consiliere profesionalã; 

7) să asiste minim 50 de persoane în căutarea unui loc de munca prin acordarea serviciilor de 

mediere a muncii; 

8) să asiste minim 20 de persoane în căutarea unui loc de munca prin acordarea serviciilor de 

consultanţã şi asistenţã pentru începerea unei activitãţi independente sau pentru iniţierea unei 

afaceri; 

9) să plaseze minim 15 persoane în căutarea unui loc de munca asistate prin acordarea serviciilor 

de informare şi consiliere profesionalã; 

10) să plaseze minim 15 de persoane în căutarea unui loc de munca asistate prin acordarea 

serviciilor de mediere a muncii; 

11) să plaseze minim 5 de persoane în căutarea unui loc de munca asistate prin acordarea 

serviciilor de consultanţã şi asistenţã pentru începerea unei activitãţi independente sau pentru 

iniţierea unei afaceri (deschiderea de afaceri); 

12) să identifice angajatori care au locuri de muncă vacante pe care să plaseze persoanele în 

căutarea unui loc de munca asistate; 

13) să menţină rata de plasare realizată la finalul contractului prin depunerea dilgenţelor 

necesare pentru menţinerea statutului de persoană ocupată pentru persoanele plasate cel puţin 3 luni 

în cazul serviciilor de informare şi consiliere şi mediere a muncii sau 6 luni, în cazul serviciilor de 

serviciilor de consultanţã şi asistenţã pentru începerea unei activitãţi independente sau pentru 

iniţierea unei afaceri; 

14) să raporteze către A.J.O.F.M. Prahova prestarea serviciilor prevăzute prin elaborarea unor 

rapoarte tehnice şi financiare lunare/final/impact, anexând documente justificative, dupa cum 

urmeaza: 

- Rapoartele lunare până în data de 10 a lunii următoare celei de raportare;  

- Raportul final (tehnic şi financiar) în termenul maxim de 12 decembrie 2016; 



-   Raportul de impact: maxim 30 zile de la data finalizării perioadei de monitorizare. 

   10.2. - Furnizorul de servicii specializate acreditat  are obligatia de a asigura resursele umane 

pentru instruirea teoretica, precum si alte resurse necesare desfasurarii activitatii de stimulare a 

ocuparii fortei de munca. 

   10.3. – Furnizorul de servicii specializate acreditat  are obligatia de a pune la dispozitia Agentiei 

Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova, pe parcursul derularii programului de stimulare a 

ocuparii fortei de munca, toate informatiile solicitate in legatura cu modul de desfasurare a 

programului. 

    10.4. - Furnizorul de servicii specializate acreditat  are obligatia de a permite accesul la 

activitatile desfasurate in cadrul programului in vederea monitorizarii activitatii de stimulare a 

ocuparii fortei de munca; 

    10.5. - Furnizorul de servicii specializate acreditat  are obligatia să menţină şi să păstreze toate 

evidenţele, registrele, dosarele beneficiarilor serviciilor şi evidenţele de prezenţă ale acestora. 

Furnizorul de Servicii va permite personalului A.J.O.F.M. Prahova monitorizarea activităţii sau a 

documentelor şi evidenţelor relevante referitoare la serviciile furnizate. 

10.6. - Furnizorul de servicii specializate acreditat va cesiona în întregime către A.J.O.F.M. 

Prahova drepturile patrimoniale asupra instrumentelor şi raportului de evaluare şi, în special, 

drepturile de utilizare sau exploatare prin orice mijloc sau procedeu existent la data intrării în vigoare 

a contractului sau inventate sau aduse la cunoştiinţa publică la o dată ulterioară, astfel cum sunt 

aceste drepturi prevăzute de legislaţia privind drepturile de autor şi drepturile conexe. 

Orice studii, rapoarte sau alte materiale, grafice, software sau de altă natură, realizate de 

furnizorul de servicii specializate acreditat pentru A.J.O.F.M. Prahova în cadrul Contractului vor 

aparţine şi vor rămâne în proprietatea A.J.O.F.M. Prahova. Furnizorul de servicii specializate acreditat 

poate păstra o copie a acestor documente sau programe soft. 

Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor de la furnizorul de servicii specializate acreditat către 

A.J.O.F.M. Prahova are caracter exclusiv 

   10.7. - Furnizorul de servicii specializate acreditat  se obligă să despăgubească achizitorul 

împotriva oricăror: 

    a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsul achiziţionat;  

şi 

    b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

 

    11. Obligaţiile principale ale Beneficiarului 

    11.1 - Beneficiarul se obligă să recepţioneze si sa accepte serviciile furnizate în termenul 

convenit, dupa cum urmeaza: 

- Rapoartele lunare: maxim 5 zile de la data depunerii acestora; 

- Raportul final maxim: maxim 10 zile de la data depunerii acestuia; 

- Raportul de impact: maxim 5 zile de la data depunerii acestuia. 

     11.2 - Beneficiarul se obligă să plătească preţul serviciilor către furnizorul de servicii 

specializate acreditat  în termenul de maxim 30 zile de la inregistrarea facturii la Achizitor.  

     11.3 - Dacă Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci furnizorul are dreptul de a beneficia de penalitati conform prev. art. 11.2.  

 11.4.- (1) Beneficiarul are obligatia de a transmite furnizorului de servicii specializate acreditat  

liste cuprinzând persoane în căutarea unui loc de munca înregistrate în evidenţele sale şi care fac 

parte din rândul persoanelor vulnerabile astfel cum au fost acestea definite la cap. „Grupul țintă al 

programului”. 

(2) Prima listă cuprinzând persoane în căutarea unui loc de munca aparţinând grupurilor 

vulnerabile definite mai sus va fi transmisă furnizorului în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea 

contractului şi va cuprinde minim 120 persoane. 



(3) Pe parcursul derulării contractului, în funcţie de necesităţi şi pentru realizarea indicatorilor 

stabiliţi, furnizorul va putea solicita A.J.O.F.M. Prahova liste suplimentare cu persoane în căutarea 

unui loc de munca din grupul ţinta, care vor fi comunicate furnizorului în termen de 3 zile lucrătoare. 

      11.5.- Beneficiarul are obligatia de a monitoriza si de a controla modul de desfasurare a 

programului de stimulare a ocuparii fortei de munca in conformitate cu prevederile caietului de 

sarcini si obligatiile asumate prin prezentul contract. 

      11.6 - Beneficiarul are obligatia de a elibera garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de 

la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul de achiziţie publică, 

dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 

 

    12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

    12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul de servicii nu îşi execută obligaţiile 

contractuale asumate prin prezentul contract sau le execută în mod necorespunzător, atunci 

datorează celeilalte părţi penalităţi stabilite conform prevederilor de mai jos: 

A) Penalizări referitoare la asistare 

Pentru oferirea serviciilor pentru un număr mai mic decât numărul planificat de beneficiari, 

furnizorul va plăti o penalizare de 60 % din tariful unitar/participant asistat efectiv (calculat la finalul 

contractului) înmulţit cu diferenţa dintre numărul planificat de participanţi şi numărul efectiv de 

participanţi care au beneficiat de servicii. 

 

Penalitate referitoare la asistare (Pasistare) = tarif unitar/asistat x (participanţi planificaţi – 

participanţi efectiv asistaţi) x 0,6. 

 

B) Penalizări referitoare la plasare 

Pentru nerealizarea ratei de plasare convenită, furnizorul va plăti o penalizare egală cu 100% din 

tariful unitar/participant plasat efectiv (calculat la finalul contractului) înmulţit cu diferenţa dintre 

numărul planificat de participanţi plasaţi şi numărul efectiv de participanţi plasaţi. 

 

Penalitate referitoare la plasare (Pplasare) = tarif unitar/plasat x (participanţi de plasat 

planificaţi – participanţi efectiv plasaţi) x 1,0  

 

C) Penalizări referitoare la menţinere 

Pentru nerealizarea obligaţiei de menţinere convenită, furnizorul va plăti o penalitate egală cu 

75% din tariful unitar/participant plasat efectiv (calculat la finalul contractului) împărţit la numărul 

de luni în care există obligaţia de menţinere înmulţit cu numărul de luni pentru care nu a fost 

respectată obligaţia. 

 

Penalitate referitoare la menţinere (P menţinere) = tarif unitar/plasat / numărul de luni în care 

există obligaţia de menţinere x numărul de luni pentru care nu a fost respectată obligaţia x 0,75 

     

12.2 - În cazul în care achizitorul îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 

o cotă de 0,1 % pe zi din plata neefectuată. 

    12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă 

dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat  fara notificare si fara interventia 

instantei  de judecata şi de a pretinde plata de daune-interese. 

    12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 

anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În 

acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 

contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 



    13. Ajustarea preţului contractului 

    13.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract. 

    13.2 - Preţul contractului nu se ajustează. 

     

    14. Amendamente 

    14.1 - 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, cu exceptia art. 5 din contract. 

     

    15. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

    15.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele 

înscrisa in propunerea de oferta. 

    15.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de 

prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea 

datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părţilor, prin act 

adiţional. 

    15.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 

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

furnizorului. 

  

    16. Cesiunea 

    16.1 - Furnizorul se obligă să nu cesioneze total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul 

contract sau sa subcontracteze vreo parte a acestuia. 

 

    17. Forţa majoră 

    17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

    17.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

    17.3 - 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. 

    17.4 - 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. 

    17.5 - 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 plin drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

    18. Soluţionarea litigiilor 

    18.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

    18.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc 

să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 

 

    19. Limba care guvernează contractul 

    19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

 

 



    20. Denuntarea unilaterala si incetarea contractului 

 Încetarea contractului se poate face, înainte de expirarea termenului, în următoarele condiţii: 

a) prin acordul scris al ambelor părţi; 

b)  prin reziliere. In cazul în care una din pãrti nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin prezentul 

contract; 

c) prin denuntare unilaterala de catre achizitor, fiind obligatorie preavizarea furnizorului in scris cu 

5 zile inainte de data incetarii.  

d) prin ajungerea acestuia la termen fara a mai fi necesara o notificare in acest sens. 

 

    21. Comunicări 

    21.1 - (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. 

     21.2 - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

    22. Legea aplicabilă contractului 

    22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

    Părţile au înţeles să încheie astăzi, ...................., prezentul contract în două exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte, la sediul achizitorului. 

 

 

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA 

FORTEI DE MUNCA PRAHOVA 

 

Director Executiv, 

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

 

Şef Birou Analiza Pieţei Muncii şi Economie Socială, 

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

 

Consilier juridic, 

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

Furnizor de servicii specializat 

acreditat 

 

Administrator, 

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

 

 

 

  

 


