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         Se aproba, 
        DIRECTOR                                                                                                                    

Prof.univ.dr. Ioan ROSCA 
       

 
 
 

 
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 

 pentru achizitionarea serviciului  privind efectuarea revizuirii analizei de risc la securitatea fizică a 
unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor din cadrul ICDPP Bucuresti 
Cod CPV 79417000-0 Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2) 
 
 

I. FISA DE DATE 
 

DATE GENERALE 
1. Autoritatea contractanta: 
INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR 
Adresa: Bd. Ion Ionescu de la Brad, nr. 8, Sector 1, Bucuresti 
Tel.: +4 021 269.32.31 
Fax: +4 021 269.32.39 
Adresa web:www.icdpp.ro 
Persoana de contact: Maria Dinu, tel. 0727560128 
2. Modalitatea de atribuire: Achizitie directa cu publicarea anuntului prevazut in sectiunea “Initiere 
proceduri de achizitie” publicat pe site-ul dedicate achizitiilor publice: https://e-licitatie.ro:8881/ca/adv-
notices/list/1  
3. Termenul limita de transmitere/depunere a ofertelor : 08.07. 2022 ora 1200. 
4.  Modalitatea de depunere a ofertelor:  
Prin e-mail la adresa maria.dinu14@yahoo.com 
5. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 11.07.2022 ora 1300. 
6. Perioada de valabilitate a ofertei: cel putin 30 de zile. 
7. Nu se accepta oferte alternative 
   
DATE PRIVITOARE LA CONTRACT 
1. Obiectul contractului: Obiectul contractului îl constituie  prestarea serviciului  privind efectuarea 
revizuirii analizei de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din cadrul Institutului de Cercetare 
Dezvoltare pentru Protectia Plantelor.  
2. Durata contractului: conform proiectului de contract.  
3. Valoarea estimata a contractului: este de 840,00 lei, fara TVA.  
4. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut. 
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LEGISLATIA APLICABILA: 
1. LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice; 
2. HOTARÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice; 
3. LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (**republicată**) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor*) 
4. HOTĂRÂRE nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelorI 
5. INSTRUCȚIUNI nr. 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a 
unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor 
6. Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006; 
 
II. CAIET DE SARCINI 
 
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si 
constitutie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare operator economic 
propunerea tehnica si propunerea financiara. 
Caietul de sarcini contine specificatii tehnice si indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate 
astfel încât operatorii economici sa elaboreze propunerea tehnica si propunerea financiara corespunzator 
cu necesitatile autoritatii contractante. Cerintele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate minimale 
si obligatorii.  
Orice oferta care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezinta lucrari cu caracteristici 
tehnice inferioare celor prevazute în acesta, sau care nu a fost depusa pana la data limita stabilita la pct.3, 
sectiuea I –Fisa de date,  va fi respinsa ca neconforma. 
 
A.  CONDITII DE PARTICIPARE 
 
1. Situatia personala a ofertantului: 

a) Declaratie  privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016. Formularul 
nr. 1, sectiunea IV– Formulare. 

b) Declaratie  privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016. Formularul nr. 2, 
sectiunea IV – Formulare. 

c) Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016. Formularul 
nr. 3, sectiunea IV – Formulare. 

d) Declaratiei privind neincadrarea in situatia potential generatoare de conflict de interese. 
Formularul nr. 4, sectiunea IV – Formulare 
 

2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
Operatorii economici/Expertii evaluatori trebuie sa faca dovada capacitatii profesionale pentru realizarea 
activitatilor care reprezinta obiectul contractului si îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a) este cetățean român sau deține cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori 
ale Spațiului Economic European – Copie CI/Pasaport; 

b) deține competențe profesionale atestate pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică 
Certificat de absolvire in specialitatea Evaluator de risc la securitate fizica – cod COR 242115;   
  c) prestatorul/Expertul evaluator va face dovada ca este inscris in Registrul National al Evaluatorilor 
de Risc la Securitate  Fizica -  Declaratie in care se indica pozitia din registru; 

d) Ofertantul situat pe primul loc va prezenta Certificatul constatator emis de ONRC certificat  
           ”Conform cu originalul”.  
3. Cerinte privind securitatea si sanatatea in munca 
Având în vedere natura serviciilor ce urmeaza a fi prestate, ofertantii vor prezenta o declaratie pe proprie 
raspundere privind respectarea prevederilor legale în vigoare, pe toata perioada de valabilitate a 
contractului, în ceea ce priveste asigurarea si respectarea conditiilor de sanatate si securitate în munca si 
a normelor specifice de protectie a muncii, în conformitate cu Legea nr. 319 din 2006 a securitatii si 
sanatatii în munca.  Formularul nr. 5, sectiunea IV - Formulare 
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B OFERTA 
 
1. Prezentarea ofertei 
La intocmirea ofertelor, operatorii economici au obligatia sa respecte toate instructiunile mentionate in Fisa 
de date a achizitiei, toate specificatiile prezentate in Caietul de sarcini precum si sa completeze toate 
formularele cuprinse in Documentatia de atribuire. 
Formularele si declaratiile prevazute in cadrul documentatiei de atribuire vor fi completate in mod 
corespunzator si semnate de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita expres de 
catre acesta, mentionandu-se in clar numele persoanei care semneaza orice document depus/transmis de 
catre operatorul economic. 
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documente edificatoare care probeaza/confirma 
indeplinirea cerintelor de calificare si, dupa caz, completari formale ale declaratiilor prezentate de ofertanti, 
pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor stabilite prin criteriile de calificare sau pentru demonstrarea 
cerintelor solicitate prin Caietul de sarcini. 
Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.  
 
2. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Elementele propunerii tehnice vor fi prezentate detaliat si complet in corelatie cu dispozitiile legale 
prevazute in actele normative in materie (Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 (**republicată**), Hotararea nr. 
301 din 11 aprilie 2012 si Instructiunii nr. 9  din 1 februarie 2013 emisa de MAI).    
 
3. Modul de prezentare a propunerii financiare 

a. Propunerea financiara va fi exprimata in lei fara TVA (cu maximum 2 zecimale). 
b. Se completeaza Formularul nr. 6, sectiunea IV - Formulare 

 
In cazul in care doua sau mai multe oferte au preturi egale si sunt situate pe primul loc, se va 
solicita ofertantilor o noua propunere financiara, castigatoare fiind oferta cu pretul cel mai scazut.  
 
C PRECIZARI FINALE 
In vederea elaborarii ofertei se va tine seama de urmatoarele precizari: 
1. Obiectivul supus revizuirii analizei de risc la securitatea fizică este format din: 4 (patru) cladiri (C1, 
C2, C3 si C4) si a fost efectuata analiza de risc la securitate fizica in Iunie 2017; 
2. Suprafata totala estimate: 3000 mp; 
3. Nu exista paza umana; 
4. In cladirea principal C1 exista montat subsistem de detectie efractie  si alarmare si subsistem control-
acces cu cartele magnetice. Exista contract de monitorizare permanenta si interventie rapida. 
5. Numarul de angajati este de 63 persoane, programul de lucru este de 8 ore in zilele de luni-vineri in 
intervalul orar 8:00 -16:00. 
 
III. PROIECT CONTRACT  

 
CONTRACT DE  PRESTARI SERVICII 
NR………………..DIN…………………. 

 
ART. 1. PREAMBUL 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice,ambele cu 
modificarile si completarile ulterioare , noi, partile, 
 
INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR 
BUCURESTI (ICDPP) cu sediul în Bucuresti, Bd. Ion Ionescu de la Brad  nr. 8, Sector 1, telefon 
021.269.32.31, CUI RO32635982, cont nr. RO25TREZ23G860200200109X deschis la 
Trezoreria Sector 1, reprezentat prin Director - Prof. univ. dr. Ioan ROSCA - si Director Adjunct 
Economic - Ec.Cristina TANASESCU - în calitate de “ACHIZITOR” 
si 
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S.C. ...............................SRL cu sediul în str. ………………  nr. ........., ………., …………, tel. 
……………….., CUI ………….,  înregistrata la Registrul Comertului sub nr ……………, cont 
Trezorerie ……………., reprezentata prin administrator, ………………., în calitate de 
“PRESTATOR”,                       
am convenit încheierea prezentului contract de prestari servicii (denumit în continuare 
”contractul”) cu respectarea urmatoarelor clauze: 
 
ART. 2 DEFINITII 
În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) achizitor - autoritatea contractanta în sensul Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile 
ulterioare, astfel cum se obliga prin semnarea Contractului; 
b) conflict de  interese  - orice situatie influentând capacitatea Prestatorului de a exprima o 
opinie profesionala obiectiva si impartiala sau care îl împiedica pe acesta, în orice moment, sa 
acorde prioritate intereselor Achizitorului, orice  motiv în  legatura  cu  posibile  contracte  în 
viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Prestatorului;  
c) cazul fortuit - eveniment care nu poate fi prevazut si nici împiedicat de catre cel care ar fi fost 
chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs; 
d) contract de achizitie publica - prezentul Contract de achizitie publica de servicii (si toate 
Anexele sale), cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între 
unul sau mai multi operatori economici si autoritatea contractanta, care are ca obiect prestarea 
de servicii; 
e) dispozitie - document scris emis de Achizitor în executarea Contractului si cu respectarea 
prevederilor acestuia, în limitele Legii nr. 98/2016 si a normelor de aplicare a acesteia; 
f) durata de valabilitate a Contractului - intervalul de timp în care prezentul Contract produce 
efecte, respectiv de la data intrarii în vigoare a Contractului si pâna la epuizarea conventionala, 
legala sau stabilita de instanta de judecata a oricarui efect pe care îl produce; 
g) contractul este considerat finalizat atunci când Prestatorul: (i) a realizat toate activitatile 
stabilite prin Contract, (ii) a remediat eventualele Neconformitati care nu ar fi permis utilizarea 
Serviciilor de catre Achizitor, (iii) Serviciile au fost receptionate fara obiectiuni; 
h) forta majora - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil. Sunt 
considerate asemenea evenimente de forta majora: razboaiele, revolutiile, incendiile, inundatiile 
sau orice alte catastrofe naturale, restrictiile aparute ca urmare a unei carantine, embargourile, 
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, doar face extrem de 
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti. 
i) întârziere - orice esec al Prestatorului sau al Achizitorului de a executa orice obligatii 
contractuale în termenul convenit; 
j) locatie - locul/locurile unde se presteaza Serviciile; 
k) luna - luna calendaristica (12 luni/an); 
l) neconformitate - executia de slaba calitate sau deficiente care încalca siguranta, calitatea sau 
cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute de prezentul Contract si/sau de Legea aplicabila 
si/sau care fac rezultatele prestarii serviciilor necorespunzatoare scopurilor acestora, astfel cum 
sunt prevazute în prezentul Contract si/sau de Legea aplicabila. Neconformitatile includ atât 
viciile aparente, cât si viciile ascunse ale Serviciilor/rezultatelor Serviciilor care fac obiectul 
prezentului Contract; 
m) oferta - actul juridic prin care Prestatorul si-a manifestat vointa de a se angaja, din punct de 
vedere juridic, în acest Contract si cuprinde Propunerea Financiara si Propunerea Tehnica; 
n) parti - partile contractante, asa cum sunt acestea numite si identificate în prezentul Contract, 
respectiv Achizitor si Prestator; 
o) penalitate - suma de bani stabilita în Contract ca fiind platibila de catre una dintre Partile 
contractante catre cealalta Parte în caz de neîndeplinire a obligatiilor din Contract, în caz de 
neîndeplinire a unei parti a Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligatiilor, astfel cum   
s-a stabilit prin documentele Contractului; 
p) prestator - operator economic în sensul Legii nr. 98/2016, astfel cum a ofertat, cum a fost 
acceptata oferta sa si cum se obliga prin semnarea Contractului; 
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r) pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, în baza si în conformitate cu 
prevederile Contractului, a ofertei Prestatorului, pentru îndeplinirea integral si corespunzatoare 
a tuturor obligatiilor asumate prin Contract; 
s) prejudiciu - paguba produsa Achizitorului de catre Prestator prin neexecutarea/executarea 
necorespunzatoare ori cu întârziere a obligatiilor stabilite în sarcina sa, prin prezentul Contract; 
s) receptia - reprezinta operatiunea prin care Achizitorul îsi exprima acceptarea fata de 
serviciile prestate în cadrul Contractului de achizitie publica si pe baza careia efectueaza plata; 
t) scris(a) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si 
comunicat ulterior, stocat pe suport de hârtie, inclusiv informatii transmise si stocate prin 
mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului; 
t) servicii - orice activitati si rezultatul/rezultatele acestora, astfel cum trebuie sa fie prestate de 
catre Prestator în baza Contractului de Servicii, inclusiv toate activitatile care necesita 
exercitarea unui rol de Prestator în cadrul sau în legatura cu acest Contract; 
u) termen - intervalul de timp în care Partile trebuie sa-si îndeplineasca obligatiile, astfel cum 
este stabilit prin Contract, exprimat în zile, care începe sa curga de la începutul primei ore a 
primei zile a termenului si se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în 
cursul careia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Achizitorului nu este luata în 
calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de 
sarbatoare legala, o duminica sau o sâmbata, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a 
urmatoarei zile lucratoare; 
v) zi - înseamna zi calendaristica, iar anul înseamna 365 de zile, în afara cazului în care se 
prevede expres ca sunt zile lucratoare. 
 
ART. 3 INTERPRETARE 
În prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
 
ART. 4 OBIECTUL CONTRACTULUI 
Obiectul contractului consta in prestarea serviciului de revizuire a analizei de risc la securitatea 
fizică a ICDPP potrivit dispozițiilor incidente. 
  
ART. 5 PRETUL CONTRACTULUI 
5.1. Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, 
conform ofertei, este de ….. lei, fara TVA, la care se adauga TVA 19% în suma de …… lei în 
conformitate cu oferta prestatorului nr.  ……………/…………. (anexa la prezentul contract).  
5.2. Pretul total al contractului este de ……… lei. 
 
ART. 6.  DURATA CONTRACTULUI 
6.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioada de 60 zile, respectiv ………. 
 
ART. 7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
Documentele prezentului contract sunt: 
a) Documentatia de atribuire a contractului de prestări servicii; 
b) Propunerea tehnica a prestatorului; 
c) Propunerea financiara a prestatorului; 
d) Factura/Facturile fiscale; 
 
ART. 8. OBLIGATIILE PRESTATORULUI: 
8.1. prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute în contract cu profesionalismul si 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat; 
8.2. să prezinte, la data semnarii contractului, înscrisul din care rezultă că are calitatea de 
evaluator de risc la securitatea fizică și este înscris în RNERSF;   
8.3. să răspundă pentru execuția serviciilor în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 333/2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, HG nr. 301/2012 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, Instrucțiunii nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor 
de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza 
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obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, toate cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
8.4. sa comunice achizitorului toate aspectele identificate in legatura su prestarea serviciilor 
pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin contract; 
8.5. sa emita factura aferenta serviciilor prestate; 
8.6. sa raspunda, în îndeplinirea contractului, de respectarea masurilor PSI, de protectia muncii 
si a celorlalte reguli interne ale achizitorului. 
8.7. sa suporte consecintele prevazute de dispozitiile legale în situatia încalcarii confidentialitatii 
oricaror date cu caracter personal ca urmare a încalcarii masurilor tehnice si/sau organizatorice 
pe toata perioada de derulare a prezentului contract. 
 
ART. 9. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI 
9.1. Sa efectueze plata serviciilor ce fac obiectul prezentului contract; 
9.2. Sa puna la dispozitia prestatorului orice informatii si/sau documente pe care le detine si 
care pot fi relevante pentru realizarea contractului in baza unui Proces Verbal Predare-Primire 
documente. 
 
ART. 10. PLATI 
10.1. Plata se va face pe baza facturii emise de prestator, prin ordin de plata, în lei, în contul de 
trezorerie indicat de catre acesta; 
10.2. Termenul de plata este de maxim 30 de zile de la primirea facturii în original la sediul 
achizitorului. 
10.3. Daca data scadenta este o zi nelucratoare, termenul de plata va fi decalat pâna la prima 
zi lucratoare urmatoare acesteia; 
10.4. Daca factura are elemente gresite si/sau greseli de calcul si sunt necesare revizuiri, 
clarificari suplimentare sau alte documente suport din partea prestatorului, termenul de 30 de 
zile pentru plata facturii se suspenda. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii 
conditiilor de forma si de fond ale facturii. 
10.5. Prestatorul va restitui orice suma platita acestuia în plus de catre achizitor, în legatura cu 
prezentul contract, în termen de 5 zile lucratoare de la primirea unei cereri în acest sens, 
indiferent daca acest aspect a fost sesizat de achizitor ulterior expirarii perioadei de valabilitate 
a contractului. 

 
ART. 11.  PREDAREA-PRIMIREA DOCUMENTELOR LA FINALIZAREA CONTRACTULUI 
Prestatorul/Evaluatorul va preda Achizitorului Documentatia privind revizuirea analizei de 
risc la securitatea fizică care contine: 
1.Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitate fizica; 
2. Grila de evaluare a nivelului de risc; 
3. Toate documentele suport solicitate de Evaluator si puse la dispozitia acestuia de catre 
ICDPP in conformitate cu prevederile art. 9 pct. 9.2. din prezentul contract. 
 
ART. 12. SANCTIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR  
12.1. NEÎNDEPLINIREA OBLIGATIILOR DE CATRE ACHIZITOR  
12.1.1. Daca achizitorul nu efectueaza plata în termenul prevazut la art. 10, prestatorul poate 
emite o notificare cu referire la clauza respectiva prin care sa specifice neîndeplinirea 
obligatiilor. 
12.1.2. Daca neîndeplinirea obligatiilor nu este remediata în termen de 15 zile de la primirea 
notificarii, prestatorul poate, printr-o notificare, sa solicite rezilierea contractului. 
12.1.3. În cazul în care achizitorul nu onoreaza facturile în termenul stabilit la art. 10 din 
prezentul contract, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare 
aplicata la valoarea fara TVA a platii neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (21) 
din OG nr.13/2011 privind dobânda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii 
banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale în domeniul bancar dar 
nu mai mult decât valoarea platii neefectuate. 
 
12.2. NEÎNDEPLINIREA OBLIGATIILOR DE CATRE PRESTATOR 
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12.2.1. În cazul în care prestatorul nu îsi îndeplineste la termen obligatiile asumate prin contract 
sau le îndeplineste necorespunzator, achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legala 
penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. (21) din OG nr.13/2011 privind dobânda legala 
remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor 
masuri financiar-fiscale în domeniul bancar. Dobânda se aplica la valoarea fara TVA a 
serviciilor neprestate sau prestate necorespunzator pentru fiecare zi de întârziere dar nu mai 
mult decât valoarea contractului fara TVA. 
12.2.2. Prestatorul are obligatia de a achita factura de penalitati de întârziere (emisa de 
achizitor), în maxim 5 zile lucratoare de la data primirii acesteia. 
 
ART. 13. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  
13.1. Prezentul contract înceteaza de drept: 
a.) prin ajungerea la termen; 
b.) prin executarea de catre ambele parti a tuturor obligatiilor ce le revin conform contractului si 
legislatiei în vigoare. 
13.2. Prezentul contract poate înceta si în urmatoarele cazuri: 
a.) prin acordul de vointa al partilor semnatare, materializat în scris, prin act aditional la 
contract; 
b.) în caz de actiune a fortei majore pentru o perioada mai mare de 10 zile, care face imposibila 
executarea obligatiilor de catre partile semnatare. 
13.3. Prezentul Contract se reziliaza de plin drept, fara necesitatea unei alte formalitati si fara 
interventia vreunei autoritati sau instante judecatoresti, în cazul în care: 
a.) Prestatorul cesioneaza drepturile si/sau obligatiile, fara acordul achizitorului. 
b.) Prestatorul implica subcontractanti, ulterior, în executarea contractului, fara a avea acordul 
scris al Achizitorului; 
c.) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea 
juridica, natura sau controlul prestatorului, cu exceptia cazului în care asemenea modificari au 
fost acceptate de achizitor, prin semnarea unui act aditional la prezentul contract; 
d.) Prestatorul nu îsi îndeplineste obligatiile contractuale sau si le îndeplineste în mod 
necorespunzator pentru o perioada de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data notificarii 
acestuia. 
13.4. Încetarea contractului nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al prestatorului 
dobândit în temeiul prezentului contract anterior încetarii acestuia. 
13.5. Încetarea Contractului, în oricare din situatiile mentionate în prezentul articol, nu va avea 
niciun efect asupra obligatiilor deja scadente între parti. 
13.6. Partea care invoca o cauza de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica 
celeilalte parti, cu cel putin 5 zile înainte de data la care încetarea urmeaza sa-si produca 
efectele.  
13.7. Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, în cel mult 10 zile de la 
aparitia unor circumstante  care  nu  au  putut  fi  prevazute la data încheierii acestuia, cu 
conditia notificarii prestatorului cu cel putin 3 zile înainte de momentul denuntarii. 
13.8. În situatia rezilierii din cauza neexecutarii/executarii partiale de catre prestator a 
obligatiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauza penala 
în cuantum egal cu pretul total al contractului. 
 
ART. 14. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT 
14.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
14.2. Forta majora exonereaza partea afectata de îndeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract pe toata perioada în care aceasta actioneaza. 
14.3. Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti aparitia 
evenimentului de forta majora, imediat si în mod complet, nu mai târziu de 5 zile de la aparitia 
acestuia, si de a lua orice masuri care îi stau la dispozitie în vederea limitarii consecintelor. 
14.4. Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia. 
14.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de 
10 zile fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea prezentului contract, 
fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte parti plata de daune-interese. 
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14.6. Cazul fortuit, astfel cum este reglementat de dispozitiile art. 1351 alin. (3) din Codul  civil,  
nu exonereaza partea afectata de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract. 
 
ART. 15. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
15.1. Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neîntelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legatura cu îndeplinirea prezentului contract. 
15.2. Daca încercarea de solutionare pe cale amiabila esueaza sau daca una dintre parti nu 
raspunde în termen 10 zile la solicitare, oricare din parti are dreptul de a se adresa instantelor 
de judecata competente de la sediul achizitorului. 
 
ART. 16. COMUNICAREA ÎNTRE PARTI 
16.1. Orice comunicare facuta de Parti va fi redactata în scris si depusa personal de parte sau 
expediata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de 
comunicare care asigura confirmarea primirii documentului. 
16.2. Comunicarile între parti se pot face si prin fax sau e-mail, cu conditia confirmarii în scris a 
primirii comunicarii. 
16.3. În cazul în care expeditorul solicita confirmare de primire, aceasta trebuie sa indice 
aceasta cerinta în comunicarea sa si sa solicite o astfel de dovada de primire ori de câte ori 
exista un termen limita pentru primirea comunicarii. În orice caz, expeditorul ia toate masurile 
necesare pentru a asigura primirea la timp si în termen a comunicarii sale. 
16.4. Adresele la care se transmit comunicarile sunt cele prevazute la art. 1; 
16.5. Orice document (dispozitie, adresa, propunere, înregistrare, proces-verbal, notificare si 
altele) întocmit în cadrul contractului, este realizat si transmis, în scris, într-o forma ce poate fi 
citita, reprodusa si înregistrata; 
16.6. Orice comunicare facuta de una dintre parti va fi considerata primita: 
(i) la momentul înmânarii, daca este depusa personal de catre una dintre parti, 
(ii) la momentul primirii de catre destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandata cu 
confirmare de primire, 
(iii) la momentul primirii confirmarii de catre expeditor, în cazul în care comunicarea este facuta 
prin fax sau e-mail (cu conditia ca trimiterea sa nu fi intervenit într-o zi nelucratoare, caz în care 
va fi considerate primita la prima ora a zilei lucratoare urmatoare). 
16.7.Partile se declara de acord ca nerespectarea cerintelor referitoare la modalitatea de 
comunicare stabilite în prezentul contract sa fie sanctionata cu inopozabilitatea respectivei 
comunicari. 
16.8. În orice situatie în care este necesara emiterea de notificari, înstiintari, instructiuni sau alte 
forme de comunicare de catre una dintre parti, daca nu este specificat altfel, aceste comunicari 
vor fi redactate în limba contractului si nu vor fi retinute sau întârziate în mod nejustificat. 
16.9. Nicio modificare a datelor de contact prevazute în prezentul contract nu este opozabila 
celeilalte parti, decât în cazul în care a fost notificata în prealabil. 
 
ART. 17 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
17.1.Partile se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal obtinute în virtutea executarii 
prezentului contract, cu respectarea principiilor prevazute de legislatia în materia protectiei 
datelor cu caracter personal (principiul legalitatii, echitatii, transparentei, exactitatii, 
responsabilitatii, limitarii legate de scop si de stocare). În sensul prezentului contract, datele 
care fac obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, functie, adresa de e-mail, numar 
de telefon. Categoriile de persoane vizate ale caror date sunt prelucrate privesc: reprezentantii 
legali, persoanele de contact desemnate prin contract si alti angajati ai partilor, persoane 
implicate în executarea contractului. 
17.2. Scopul prelucrarii datelor este reprezentat de executarea dispozitiilor prezentului contract. 
Prelucrarea nu poate fi extinsa la alte scopuri, cu exceptia cazului în care partile convin în mod 
expres sau exista o obligatie legala care da dreptul unei parti sa prelucreze datele în alte 
scopuri. 
17.3. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare dintre 
acestea garanteaza ca accesul la datele care fac obiectul prelucraarii va fi permis doar 
angajatilor responsabili de respectiva relatie contractuala.  
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Fiecare dintre parti se obliga sa implementeze masuri rezonabile de siguranta fizica, tehnica si 
administrativa astfel încât sa preintampine incidente ca pierderea, folosirea inadecvata, accesul 
neautorizat, dezvaluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. In 
eventualitatea unui incident de securitate privind protectia datelor cu caracter personal, fiecare 
dintre parti trebuie sa notifice celeilalte incidentul in termen de 24 de ore de la luarea la 
cunostinta la adresa de contact din preambulul prezentului contract. 
17.4. Oricare dintre parti se obliga sa nu comunice datele personale transmise de cealalta parte 
catre orice tert, cu urmatoarele exceptii: (i) exista temei legal sau (ii) exista temei contractual si 
partea si-a exprimat acordul. 
17.5. La incetarea relatiei contractuale, partile se obliga sa înceteze prelucrarea datelor cu 
caracter personal, cu exceptia cazurilor în care (i) o obligatie legala impune prelucrarea în 
continuare sau ( ii) exercitarea unor drepturi în instanta si/sau în fata de autoritatilor statului cu 
atributii de control, situatii în care partile vor fi tinute în continuare la respectarea 
confidentialitatii. Documentele, informatiile puse la dispozitie de catre achizitor vor ramâne în 
proprietatea acestuia si vor fi returnate (acolo unde este cazul), împreuna cu toate copiile si 
reproducerile pregatite, la încetarea contractului sau la cererea achizitorului. 
Pastrarea unor documente se va face de catre furnizor doar in scopul dovedirii activitatilor ce 
au facut obiectul contractului si vor fi pastrate cu respectarea prezentului contract.  
 
ART. 18. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 
Limba care guverneaza contractul este limba româna. 
 
ART. 19. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
 Partile au înteles sa încheie astazi _____________ (data semnarii de catre ultima parte), 
prezentul Contract în 2 (doua) exemplare originale, ambele având aceeasi valoare juridica, unul 
la prestator si unul la achizitor. 
 
 
 
 

Pentru Achizitor 
INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE  

PENTRU PROTECTIA PLANTELOR 
 

Pentru Prestator 
                     ………….. 

DIRECTOR, 
 
 

ADMINISTRATOR 
 

Director Adjunct Economic, 
                 

 

 
 
Consilier Juridic, 
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IV. FORMULARE 
 
 

Formularul nr. 1 
 
OFERTANTUL 
____________________ 
  (denumirea/numele) 
 

DECLARATIE 
privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice 
 
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 
_________________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 
asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria raspundere, sub 
sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ma aflu în 
situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, 
respectiv nu am fost condamnat prin hotarâre definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea 
uneia dintre urmatoarele infractiuni: 
a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din Legea 
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si 
completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;  
c) infractiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181 -185 din 
Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale 
legislatiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si 
combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale 
legislatiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea 
spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, 
republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr. 
535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, 
cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului 
în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
g) frauda, în sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.  
De asemenea, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, ca nici un membru al organului de administrare, de conducere sau 
de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia 
nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.  
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii. 
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Data completarii ...................... 
Ofertant, 
_________________ 
(semnatura autorizata) 

 
 

Formularul nr. 2 
OFERTANTUL 
____________________ 
  (denumirea/numele) 
  

DECLARATIE 
privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016  

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

operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al 
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea 
contractului de achizitie publica având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau 
lucrarii), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea autoritatii 
contractante), declar pe propria raspundere ca, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, nu ne aflam în situatia prevazuta la art. 165 din Legea 98/2016 , 
respectiv: 
-  n-am încalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, 
iar acest lucru sa fi fost stabilit printr-o hotarâre judecatoreasca sau decizie administrativa având caracter 
definitiv si obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiintat. 
 
     

Înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înteleg ca, în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii. 

 
  
Data completarii ...................... 
Ofertant, 
_________________ 
(semnatura autorizata) 

 
 

 
Formularul nr. 3 

OFERTANTUL 
____________________ 
  (denumirea/numele) 
 

DECLARATIE 
privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice 
  

Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentant împuternicit al 
_____________________________________________________________________,                               
                                               (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) în calitate de 
ofertant la procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica având ca obiect 
................................................................................................................................ (denumirea, serviciului si 
codul CPV), la data de .................(ZI/LUNA/AN), organizata de .................................................... 
(denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca nu sunt în situatiile prevazute în art. 
167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 
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  ART. 167 
    (1) Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire a contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru orice operator economic care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: 
    a) a încalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru 
prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor competente prin care se constata 
încalcarea acestor obligatii; 
    b) se afla în procedura insolventei sau în lichidare, în supraveghere judiciara sau în încetarea activitatii; 
    c) a comis o abatere profesionala grava care îi pune în discutie integritatea, iar autoritatea contractanta 
poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante 
judecatoresti sau a unei autoritati administrative; 
    d) autoritatea contractanta are suficiente indicii rezonabile/informatii concrete pentru a considera ca 
operatorul economic a încheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei 
în cadrul sau în legatura cu procedura în cauza; 
    e) se afla într-o situatie de conflict de interese în cadrul sau în legatura cu procedura în cauza, iar 
aceasta situatie nu poate fi remediata în mod efectiv prin alte masuri mai putin severe; 
    f) participarea anterioara a operatorului economic la pregatirea procedurii de atribuire a condus la o 
distorsionare a concurentei, iar aceasta situatie nu poate fi remediata prin alte masuri mai putin severe; 
    g) operatorul economic si-a încalcat în mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau în cadrul 
unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune 
încheiate anterior, iar aceste încalcari au dus la încetarea anticipata a respectivului contract, plata de 
daune-interese sau alte sanctiuni comparabile; 
    h) operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false în continutul informatiilor transmise la 
solicitarea autoritatii contractante în scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al îndeplinirii 
criteriilor de calificare si selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este în masura sa prezinte 
documentele justificative solicitate; 
    i) operatorul economic a încercat sa influenteze în mod nelegal procesul decizional al autoritatii 
contractante, sa obtina informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta 
semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a 
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru catre respectivul operator economic. 
    (2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractanta nu exclude din procedura de 
atribuire un operator economic împotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci când, 
pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauza, stabileste ca 
acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica/acordul-cadru. Aceasta presupune ca 
respectivul operator economic se afla fie în faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a 
întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii 
curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a 
planului de reorganizare aprobat de instanta. 
    (3) În sensul dispozitiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesionala grava se întelege orice abatere comisa 
de operatorul economic care afecteaza reputatia profesionala a acestuia, cum ar fi încalcari ale regulilor de 
concurenta de tip cartel care vizeaza trucarea licitatiilor sau încalcari ale drepturilor de proprietate 
intelectuala, savârsita cu intentie sau din culpa grava. 
    (4) Dispozitiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile si în situatia în care operatorul economic sau una dintre 
persoanele prevazute la art. 164 alin. (2) este supusa unei proceduri judiciare de investigatie în legatura cu 
savârsirea uneia/unora dintre faptele prevazute la art. 164 alin. (1). 
    (5) În sensul dispozitiilor alin. (1) lit. d) se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii 
plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a încheiat cu alti operatori economici acorduri care 
vizeaza denaturarea concurentei în cadrul sau în legatura cu procedura în cauza în urmatoarele situatii, 
reglementate cu titlu exemplificativ: 
    a) ofertele sau solicitarile de participare transmise de 2 sau mai multi operatori economici participanti la 
procedura de atribuire prezinta asemanari semnificative din punct de vedere al continutului documentelor 
nestandardizate potrivit documentatiei de atribuire; 
    b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura de 
atribuire se regasesc aceleasi persoane sau persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al 
doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau economica sau de orice 
alta natura; 
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    c) un ofertant/candidat a depus doua sau mai multe oferte/solicitari de participare, atât individual cât si 
în comun cu alti operatori economici sau doar în comun cu alti operatori economici; 
    d) un ofertant/candidat a depus oferta/solicitare de participare individuala/în comun cu alti operatori 
economici si este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitari de participare. 
    (6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea contractanta 
solicita în scris Consiliului Concurentei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizeaza 
denaturarea concurentei în cadrul sau în legatura cu procedura de atribuire în cauza, pe care acesta îl va 
înainta în termen de maximum 15 zile. 
    (7) Autoritatea contractanta are obligatia furnizarii tuturor informatiilor solicitate de Consiliul Concurentei, 
în vederea formularii punctului de vedere, conform dispozitiilor alin. (6). 
    (8) În sensul dispozitiilor alin. (1) lit. g) se considera încalcari grave ale obligatiilor contractuale, cu titlu 
exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrari care 
prezinta neconformitati majore care le fac improprii utilizarii conform destinatiei prevazute în contract. 

  
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt posibil de încalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii. 

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

  
Ofertant, 
_________________ 
(semnatura autorizata) 

 
 

Formularul nr. 4 
OFERTANTUL 
____________________ 
  (denumirea/numele) 
 

DECLARATIE 
privind  evitarea  conflictului  de  interese 

 
    1. Subsemnatul …………………….. (nume si prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant 
împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub 
sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie 
publica, având ca obiect ............................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), 
la data de .............. (zi/luna/an), organizata de................., particip în calitate de : 
□ ofertat în nume propriu; 
□ ofertant asociat în cadrul asocierii condusa de < numele liderului / noi însine >. 
□ subcontractor 
□ tert sustinator 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.) 
2. Confirmam faptul ca nu participam la procedura pentru atribuirea aceluiasi contract în nici o alta forma.  
3. (Aplicabil doar pentru membrii în asociere) Confirmam, ca membru în consortiu/asociere ca toti membrii 
raspund solidar pentru executia contractului, ca membrul conducator este autorizat sa oblige si sa 
primeasca instructiuni în numele si pe seama fiecarui membru, este raspunzator în nume propriu si în 
numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului, inclusiv platile si ca toti membrii asocierii se obliga sa 
ramâna în asociere pe intreaga durata a executiei contactului. 
4. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Sectiunii a 4-a - Reguli de evitare a conflictului de 
interese din Legea 98/2016, modificata si completata, si adaugam, în mod special, ca nu avem nici un 
potential conflict de interese, respectiv nu sunt membri în cadrul consiliului de administratie/organ de 
conducere ori de supervizare si/sau nu sunt actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau 
afin pâna la gradul al patrulea inclusiv si nu ne aflam în relatii comerciale astfel cum sunt acestea 
prevazute la art. 60 lit. d) din Legea 98/2006 cu persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii 
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contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie de mai sus, 
sau alte relatii asemanatoare cu ceilalti candidati sau alte parti implicate în procedura de atribuire în timpul 
depunerii ofertei;  
5. Subsemnatul declar ca: 
□ nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 
□ sunt membru în grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint în anexa. 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.) 
 6. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari în 
prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie 
publica sau, în cazul în care vom fi desemnati câstigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie 
publica. 
 7. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 
documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta 
declaratie. 
    8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Autoritatii Contractante, cu privire la orice 
aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra. 
 
 

 
Data completarii ...................... 
Ofertant, 
_________________ 
(semnatura autorizata) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formularul nr. 5 
OFERTANTUL 
____________________ 
  (denumirea/numele) 
 

DECLARATIE 
privind  sanatatea  si  protectia muncii 

 
 
Subsemnatul    …………………………………………..    (nume    si    prenume),    reprezentant    al 
………………………..  (denumirea ofertantului)  declar pe propria raspundere ca ma angajez  sa 
prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la 
conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt în vigoare în România. 

 
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile 
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru îndeplinirea acestor 
obligatii. 

 
 
 
 

Data completarii ...................... 
Ofertant, 
_________________ 
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(semnatura autorizata) 
 

 
 
 

Formularul nr. 6 
OFERTANTUL 
____________________ 
  (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTA 
Catre .................................................................................................... 
                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  
______(denumirea/numele ofertantului)___________________________________________, ne oferim 
ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa prestam / 
furnizam______(denumirea serviciului/produsului/ lucrarii)                                   ____(se elimina optiunile 
neaplicabile)__________________pentru suma   de ____       (suma în litere si în cifre) 
_________________LEI, reprezentand___ (suma în litere si în cifre) _______LEI, la care se adauga taxa 
pe valoarea adaugata în valoare de   ___________(suma în litere si în cifre)__________________LEI.   
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele / sa 
prestam serviciile / lucrarile mentionate. 
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de  60 zile, respectiv pana la data de 
___(durata în litere si cifre)   (ziua/luna/anul)__________, si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi 
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui 
un contract angajant intre noi. 
5. Alaturi de oferta de baza: 
     _     |_|  depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, 
marcat în mod clar "alternativa"; 
     _     |_|   nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
6. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o 
puteti primi. 

 
Data completarii ...................... 
Ofertant, 
_________________ 
(semnatura autorizata) 

 
 

 
 

                                                                                                                                      Intocmit, 
 

Maria Dinu 
 
 

 
 


