




Reclamaţiile sau sesizările, telefonice sau scrise, de la cetăţeni, persoane fizice 
sau juridice, pentru remedierea oricărei avarii, defecţiuni sau vandalizări la cabinele de 
toalete ecologice, precum şi intervenţia pentru serviciile de igienizare primite direct de 
către prestator se comunică înainte de interventie, beneficiarului. 

Criteriul de atribuire a contractului este preţul cel mai scăzut: 

1. pe tarif serviciu de igienizare/intervenţie, fără TV A, pentru toaletele
ecologice;

2. pe tarif serviciu de vidanjare/mc pentru fose septice, fără TV A.

Oferta va fi depusă de operatorul economic alături de următoarele documente de 
calificare: 

- Scrisoare de înaintare (Formularul 1);
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea

98/2016 privind achiziţiile publice (Formularul 2);
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea

98/2016 privind achiziţiile publice (Formularul 3);
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea

98/2016 privind achiziţiile publice (Formularul 4);
- Formularul de ofertă (Formularul 5);
- Certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte că obiectul de

activitate al operatorului economic este activitatea de colectare şi epurare a

apelor uzate;
- Certificat de înregistrare emis de ONRC;
- Autorizaţia de mediu pentru realizarea activităţii de vidanjare şi transport a

apelor uzate;
- Contractul pentru deversarea dejecţiilor

Data limită de depunere a ofertelor,  este.14 .04.2020, ora 14,00, la registratura 
primariei Breaza.
Informatii suplimentare se vor solicita la adresa de email 

contacţ@primariabreaza.ro sau la nr. de tel 0244/340 508, compartimentul Achizitii 
Publice. 

Redactat 

Inspector protectie civila 

Verificat 

Sef Serviciu Situatii de Urgenta 
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Contract  de servicii 
    nr.__________ data_________  

 
 
1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a 
Hotărârii 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziție publice/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, 
    între 
   ORAȘUL BREAZA, cu sediul în Breaza, str. Republicii, nr.82 B, telefon 0244/340.508, fax: 
0244/340.428,  cod fiscal nr. 2845486, titulara a contului nr._________________________________, 
deschis la Trezoreria Câmpina, reprezentată prin  Primar Gheorghe Richea  în calitate de achizitor, pe de o 
parte  
și  
   SC ____________ SRL, adresa _______, str._________, nr. _____, jud. _____, telefon _________, 
număr de înmatriculare __________, cod de identificare fiscal __________, cont 
____________________________deschis la Trezoreria ______________, reprezentată prin dl. 
_____________, Administrator, în calitate de prestator, pe de altă parte.  
 
2. Definitii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  
b. achizitor si  prestator  - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. prețul contractului – prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 
d. servicii – activități a căror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor 
prestate conform contractului; 
f. forța majoră -  un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, 
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, 
inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea 
celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligațiilor uneia din părți; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma 
de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit. 
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Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului
4.1 Prestatorul se obligă să presteze Serviciile de vidanjare și igienizare toalete ecologice și fose

septice amplasate pe teritoriul orașului Breaza, cod CPV 90900000-6 - Servicii de curățenie și igenizare 
(Rev. 2)  90460000-9-Servicii de golire a puțurilor de decantare sau a foselor septic (Rev. 2), pe bază de 
comandă scrisă, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin 
prezentul contract. 

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

5. Preţul contractului
5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul total al serviciilor prestate, 

plătibil prestatorului de către achizitor, este de ____________ lei, reprezentând valoarea de contract 
acceptată după cum urmează: 

- pentru toalete ecologice:
640 intervenții x ________ lei/intervenție =  ___________ lei 

- pentru fose septice:
121 mc/an x ________ lei/mc  =  ___________ lei 

În acest preț sunt incluse următoarele servicii de igienizare pentru toaletele ecologice, care trebuie 
să cuprindă următoarele activități, ce se vor executa de fiecare dată, în mod obligatoriu la fiecare 
intervenție: 

• Vidanjarea rezervorului colector;
• Alimentarea cu apă și soluție biodegradabilă, parfumată care dezinfectează, descompune și

macerează dejecțiile;
• Spălarea cu jet  de apă sub presiune, atât interiorul cât și exteriorul cabinei, precum și spălarea

cu detergent universal special, nespumant, biodegradabil;
• Spalare pișoar și parfumare;
• Detartrare (dacă este cazul) ;
• Ștergerea cabinei, a pereților și a pardoselilor;
• Dotarea cu hârtie igenică;
• Parfumare pereți cabină.
În sezonul rece se vor folosi soluții speciale care să nu permită înghețul materiilor colectate precum

și posibilitatea vidanjării acestora. 
Serviciile de igienizare a celor 6 toalete ecologice se va realiza de 2 ori pe săptămâna, indiferent de 

anotimp. Pe durata desfășurării festivalurilor din cursul anului, serviciile de igienizare și vidanjare a 
toaletelor ecologice se vor efectua de două ori pe zi.

Serviciile de vidanjare a foselor septice la școlile și grădinițele de pe raza orașului Breaza se vor 
efectua la cerere, pe bază de comandă scrisă, de către responsabilul de contract . 

Prețul total al contractului nu va depăși suma de ____________lei și va fi stabilit cu exactitate pe 
baza procesului verbal de recepție, semnat de către beneficiar și prestator, privind efectuarea serviciilor, 
întocmit pe baza bonurilor de lucru/intervenție și a unui centralizator prin care se confirmă existența 
funcțională a toaletelor pe fiecare amplasament. Prestatorul este/nu este neplătitor de TVA. 

6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract începe de la semnarea contractului de ambele părți până la 

31.12.2020, cu posibilitatea prelungirii acestuia cu încă 4 luni în anul 2021, cu încadrarea în prețul total al 
contractului. 
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7. Documentele contractului
7.1  Documentele contractului sunt: 

- caiet de sarcini,
- oferta acceptată din catalogul electronic de produse/servicii/lucrări publicată în SEAP.

8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele impuse de 

legislația în domeniu. 
8.2  Prestatorul se obligă să presteze serviciile de igienizare a toaletelor ecologice 
8.3 Prestatorul este singurul răspunzător pentru pagubele cauzate unor terțe persoane, pentru 

neexecutarea sau executarea improprie a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. 
8.4. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
8.5. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele, uneltele de lucru şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi 
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în prezentul contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din contract.   

8.6  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea  serviciilor în  conformitate cu termenele 
aferente fiecărei activități. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  

8.7. Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie 
referitoare la prezentul contract drept private şi confidenţiale, după caz, nu va publica sau divulga niciun 
element al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există divergenţe cu 
privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va 
aparţine achizitorului. 

8.8 Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără 
aprobarea prealabilă a achizitorului  şi de a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu 
obligaţiile sale faţă de achizitor conform prezentului contract.  

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
 9.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze, serviciile prestate în termenul convenit. 
9.2 Achizitorul va putea solicita oricând schimbarea frecvenței serviciilor de igenizare. 
9.3 Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termen de 60 de zile de la depunerea 

facturii la sediul achizitorului. 
9.4 Fiecare prestare de serviciu va putea fi facturată numai dacă este confirmată de beneficiar. În 

acest sens la fiecare factură  se va anexa un proces verbal semnat de beneficiar și prestator privind 
efectuarea serviciului respectiv, întocmit pe baza bonurilor de lucru zilnice și a unui centralizator prin care 
se confirmă existența funcțională a toaletelor pe fiecare amplasament. Lipsa acestor documente confirmate 
de beneficiar atrage respingerea facturii la plată.  

      9.5 Recepția se va face după efectuarea prestării de serviciilor de întreținere de către reprezentanții 
beneficiarului și ai prestatorului și se va întocmi un bon de lucru unde vor fi consemnate prestațiile pe 
fiecare amplasament, precum și eventualele observații. Prestatorul va desemna o persoană pentru a efectua 
recepțiile.  

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din preţul contractului/zi de intarziere. 
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10.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,1%/zi de întârziere  din plata neefectuată. 

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

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

10.5 Achizitorul nu va achita penalități în cazul în care face uz de dreptul său de a nu achiziționa 
întreaga cantitate de servicii estimată.  

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului
11.1  Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promtitudinea cuvenite angajamentului asumat . 
11.2  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de 

prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  

 11.3 Prestatorul și beneficiarul vor stabili de comun acord programul de igienizare. 
11.4 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenele stabilite, acesta 

are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 
asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului
12. (1 ) Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe

care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului. 
(2) În cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în

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

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

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

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

12.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta 
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 
asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act adiţional. 

12.4 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  

13. Ajustarea preţului contractului
13.1  Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor sunt cele de la pct. 5.1. 
13.2  Prețul contractului  nu se actualizează. 
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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. 

15. Subcontractanţi
15.1 Prestatorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia 

contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
15.2 (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate 

cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate

cu aceştia se constituie in anexe la contract. 
15.3 (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

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

îndeplineşte partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi

îndeplinesc partea lor din contract. 
15.4  Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 

din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată 
achizitorului. 

16. Forţa majoră
16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
16.2- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
16.3 - 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. 
16.4 - 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. 

16.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 30 zile, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 
vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

17. Soluţionarea litigiilor
17.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu 
îndeplinirea contractului. 

17.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze, de către instanţele judecatoreşti competente.  

18. Limba care guvernează contractul
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

19. Comunicări
19.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul

primirii. 
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19.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

20. Rezilierea contractului
20.1 – Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul 

părții lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare și de a pretinde plata de daune - interese. 
20.2 – Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare în cel mult 30 

de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care 
conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară 
interesului public. 

20.3 – Achizitorul are dreptul de a anula oricând contractul, printr-o modificare scrisă adresată 
executantului, fără nici o compensație, dacă acesta dă faliment sau este insolvabil, cu condiția ca această 
anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. 

20.4 – În cazul prevăzut la clauza 20.2 și 20.3 executantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. 

21. Legea aplicabilă contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
21.2 - Părţile au înţeles să încheie azi ______________ prezentul contract în 2 exemplare, originale 

și identice, câte unul pentru fiecare parte contractantă și conține 6 pagini. 

Achizitor,  Prestator, 

 ORAȘ  BREAZA    ADMINISTRATOR, 
      PRIMAR,  SC _____________ SRL 
 Gheorghe Richea 

Contrasemnează: 

SECRETAR ORAȘ, 
Maria Cătălina  Goran 

CONSILIER JURIDIC, 
Ruxandra Tudor 

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, 
Elena Sichim 

ȘEF SERVICIU IP - API, 
Daniela Bunghez 

CONSILIER IP-API, 
Ramona Marin      

RESPONSABIL CONTRACT 
Marian Necula      



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 

PRIMĂRIA ORAȘULUI BREAZA 

 Formularul nr. 1 

Operator economic  _____________________ 
(denumirea/numele)  

Nr._______/_________ 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către _________________________________________________  

Ca urmare a anunțului  de publicitate publicat  pe site-ul www.primariabreaza.ro privind 
Licitație .................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
în data de ………………… (zi/luna/an), noi  ……………………..................(denumirea, numele 
ofertantului) vă transmitem alăturat, următoarele: 

a) Documentele de calificare conform anunțului de publicitate de mai sus;

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

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

 (nume, semnatura autorizata si stampila) 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 

PRIMĂRIA ORAȘULUI BREAZA 

 
 

Formularul nr. 2 

D E C L A R A Ţ I E 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din LEGEA 98/2016  privind 
achiziţiile publice  

 
Subsemnatul, ....................................................................... reprezentant împuternicit al 

..................................................... (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant, declar 
pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 
din LEGEA 98 /2016  privind achiziţiile publice.  

    Motive de excludere a candidatului/ofertantului 
 
    ART. 164 
    (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei 
informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă în orice alt mod că a fost 
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre 
următoarele infracţiuni: 
    a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
    b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
    c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 
din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
    d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
    e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 
36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
    f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
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    g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
    (2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu 
dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă 
este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului 
operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

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

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 
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Formularul nr. 3 

 

Operator economic  _____________________  
(denumirea/numele)  
 

                                      DECLARAŢIE 

privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile 
publice 

Subsemnatul, ...................................................................... reprezentant legal/împuternicit al 
................................................. (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant, declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile 
aplicabile faptei de fals în acte publice, că: 

1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a 

contribuţiilor la bugetul general consolidat așa cum aceste obligaţii sunt definite 

de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.  

 

 Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 

    Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

 

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

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

 
OFERTANTUL 
____________________ 
  (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016  privind achizițiile 
publice 

 
Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentant împuternicit al 

_____________________________________________________________________,                                                                              
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura 
de achiziție directă a contractelor de achiziţie publică având ca obiect 
................................................................................................................................ (denumirea, 
serviciului şi codul CPV), la data de .................(ZI/LUNĂ/AN), organizată de 
.................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere 
că nu sunt în situațiile prevăzute în art. 167 din Legea 98/216 privind achizitiile publice. 

  ART. 167 
    (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele 
situaţii: 
    a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra 
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin 
care se constată încălcarea acestor obligaţii; 
    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii; 
    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a 
unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 
    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a 
considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează 
denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, 
iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 
    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a 
condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri 
mai puţin severe; 
    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau 
în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui 
contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a 
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 
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    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise 
la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al 
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în 
măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 
    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii 
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în 
cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o 
influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura 
de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 
    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din 
procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de 
insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul 
economic în cauză, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie 
publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie în faza de 
observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce 
permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul fazei de 
reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare 
aprobat de instanţă. 
    (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice 
abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, 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) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau una 
dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigaţie 
în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1). 
    (5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente 
indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici 
acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în 
următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ: 
    a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici 
participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al 
conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire; 
    b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la 
procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau 
afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară 
sau economică sau de orice altă natură; 
    c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât 
individual cât şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori 
economici; 
    d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi 
operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de 
participare. 
    (6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea 
contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile 
identificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de 
atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile. 
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    (7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul 
Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6). 
    (8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor 
contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor 
produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării 
conform destinaţiei prevăzute în contract. 

 

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 posibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

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

 

 

 

Ofertant, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 
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  Formular nr. 5 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către .......................................................................................................................................... 

(denumirea autorității contractante și adresa completă) 
 

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ......................... 
...................................................(denumirea / numerle ofertantului) ne oferim ca, în conformitate 
cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizam................... 
...............................(denumirea serviciilor) pentru suma de .............................................(suma în 
litere și cifre, precum și moneda ofertei) plătibilă după recepția serviciilor, la care se adaugă 
TVA în valoare de ................................................. (suma în litere și cifre, precum și moneda) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm .................... 
.......................................................... în ...............zile de la semnarea contractului. 

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de .......................... zile (durata 
în cifre și litere) respectiv până la data de ............................(ziua/luna/anul) și ea va rămâne 
obligatorie pentru noi, și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastă este stabilită ca fiind câștigătoare, să 
constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de 
atribuire. 

5. Precizăm că: (se bifeza opțiunea corespunzătoare) 
       Depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat in mod clar ”alternativă” / ”altă ofertă”. 
       Nu depunem ofertă alternativă. 

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 
câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă 
primită. 
 
 
Data  __ / ___ / ____ 
 
............................................................................ , (nume, prenume și semnătură) în calitate de 
.................................................. legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ................... 
..................................................................... 

 




