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SECTIUNEA I FISA DE DATE A ACHIZITIEI 

 

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficiala: Gradinita nr. 206 

Adresa: Str. Constantin Disescu Nr. 37, sector 1, București 

Te/Fax: 021.222.92.87 

Adresa profilului Autorității contractante (URL): www.gradinita206.ro  

  

Alte informații pot fi obținute la: Gradinita nr. 206 

□ Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior 

Caietul de sarcini, documentația specifică și/sau documentele suplimentare pot fi obținute la: 

www.gradinita206.ro   

Ofertele trebuie transmise la sediul autorității contractante din Str. Constantin Disescu Nr. 37, 
sector 1, București 

Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a 

candidaturilor/ofertelor: 2 (două) zile lucrătoare 

 

I.2) TIPUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ȘI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 

(ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE) 

□ Educatie 

SECTIUNEA II: OBIECTUL 

CONTRACTULUI II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă 

Servicii educationale prescolari 

Cod CPV 80110000-8 Servicii de invatamant prescolar 

Cod CPV 75121000-0 Servicii administrative in invatamant 

 

 

ddd 

 



 
II.1.2) Tipul contractului: prestare servicii din categoria serviciilor sociale și alte servicii 

specifice conf. Anexei 2 a Legii 98/2016 

II.1.3) Procedura implică: încheierea de contract 

II.1.4) Informații privind contractul: contractul de prestări servicii va avea durata de  la 

data semnării și până la data de 31.07.2020 și va fi încheiat cu operatorul economic admis. 

Valoare estimate:……………………. lei.  

II.1.5) Descrierea succintă a achizițiilor 

Obiectul contractului ce urmează a fi încheiat îl constituie Prestarea de servicii educationale 

prescolari, de către Gradinita nr. 206. 

 

 
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile) 

  Vocabular principal  
Obiect principal 80110000-8 Servicii de invatamant prescolar 

75121000-0 Servicii administrative in invatamant 

 II.1.7) Contractul intră sub incidența contractului privind contractele de achiziții publice 

(GPA): da □ nu X 

II.1.8) Împărțire în loturi: da □ nu X 

II.1.9) Vor fi acceptate variante: da □ nu X 
 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul: Servicii educationale prescolari 

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata contractului: de la data semnării contractului / inițierii procedurii până la data de 

31.07.2020 

 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Prețul contractul va fi ferm pe toată durata acestuia. 



 
 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI 

TEHNICE III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate (după caz) 

III.1.1.a) Garanție de participare: da □ nu X 

III.1.1.b) Garanție de bună execuție: da □ nu X 

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

relevante 

Bugetul local III.1.5. Legislația aplicabilă 

- LEGE nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările 

ulterioare; 

- HOTĂRÂRE nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/contractului- 

cadru  din Legea nr.  98/2016  privind  achizițiile  publice, cu  modificările  și completările 

ulterioare 

- Procedura Operațională – Norme Interne privind atribuirea contractelor de servicii din 

categoria celor incluse în Anexa 2 a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice ce se vor realiza 

în cadrul GRADINITEI NR. 206 

 

III.2) CONDIȚII DE PARTICIPARE 

Criteriile de calificare și selecție 

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

înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei 

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

Declaratiile privind neincadrarea în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 59-

60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare 



 
Asociații,  terții  susținători  și  subcontractanții  nu  trebuie  să  se  regăsească  în  situațiile 

prevăzute la art. 59- 60 art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare.  

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

1. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

Teritorial, din care să rezulte că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în 
niciuna  dintre  situaţiile  de  anulare  a  constituirii  precum  şi  faptul  că  are  capacitatea 

profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. 

În cazul persoanelor fizice autorizate se prezintă documente de confirmare a capacității de 
exercitare a activității profesionale conforme cu legislația aplicabilă acestora. 

Persoanele  fizice/juridice  străine  vor  prezenta  documente  care  dovedesc  o  formă  de 

înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional în conformitate cu 

prevederile din țara unde ofertantul este rezident. În cazul persoanelor străine, documentele 

prezentate vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat. Atunci când un grup 

de operatori economici depun ofertă comună cerința se demonstrează de fiecare membru al 

grupului, pentru partea din contract pe care o realizează. 

 

ATENTIE! Cerința privind capacitatea de exercitare a activității profesionale NU poate fi 
îndeplinită prin intermediul unei alte persoane (terțul susținător/subcontractant). 

III.2.2. Situația economică și financiară 

 



 

III.2.3. a)Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Ofertanții vor prezenta ”Lista principalelor prestări de servicii similare cu cele care fac 

obiectul contractului”, prestate în ultimii 3 ani, calculați prin raportare la data limită de 

depunere a ofertelor (cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați). 

Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau 

contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. 

În acest sens, prin servicii similare celor ce fac obiectul prezentului contract se înțelege 

orice contract/proiect/program ce a presupus prestarea de servicii educationale preuniversitare  

Experiența similară 

Candidatul/ofertantul trebuie să prezinte maxim 3 contracte/contracte-cadru similare 

realizate în ultimii 3 ani cu recomandările aferente favorabile in valoare de 215.000 lei. 

Lista principalelor prestări de servicii similare cu cele care fac obiectul contractului, 

prestate în ultimii 3 ani, calculați prin raportare la data limită de depunere a ofertelor (cu 

indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați). Prestările de servicii se 

confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o 

autoritate ori de către clientul privat beneficiar. 

În acest sens, prin servicii similare celor ce fac obiectul prezentului acord cadru se înțelege 

orice contract/proiect/program ce a presupus prestarea de servicii educationale preuniversitare; 



 

Subcontractanți 

În cazul în care există subcontractanți, candidatul/ofertantul va completa o Listă cu 

subcontractanții. 

La semnarea contractului se va prezenta Acordul de subcontractare, încheiat între ofertant si 

subcontractant în original, pentru fiecare subcontractant în care sunt precizate și partea/părțile 

din contract care sunt îndeplinite de aceștia. În caz contrar, nu se va încheia contractul. 

Asocierea 

În cazul unei asocieri, ofertantul va completa o Listă cu asociații. 

Oferta depusă de o asociere de operatori economici trebuie să îndeplinească următoarele 

cerințe: 

a) oferta trebuie semnată legal de către toți asociații; 

b) oferta trebuie să includă un Acord de asociere; 

c) structura asocierii nu va fi modificată, pe durata executării contractului, decât cu aprobarea 

prealabilă a achizitorului. În cazul în care este declarată câstigatoare o ofertă 

depusă de către un grup (asociere) de mai mulți operatori economici, aceștia își vor legaliza 

asocierea înainte de semnarea acordului cadru. În cazul unei asocieri, fiecare asociat va 

prezenta documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor privind situaţia personală a 

operatorilor economici, a celor referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei 

precum și cerințele privind capacitatea economică și profesională. 

 

III.2.3. b) Standarde de asigurare a calitatii si de protecție a mediului 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1) PROCEDURA 

IV.1.1) Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare 



 
IV.1.1.a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire – Offline 

La data și ora precizate în Invitația de participare, se transmit DOCUMENTELE DE CALIFICARE 

OFERTA TEHNICA SI OFERTA FINANCIARA la adresa str. Mendeleev, nr. 27, sector 1, 
București după cum urmează: 

DOCUMENTELE DE CALIFICARE: 

- Declarația de neîncadrare în prevederile art. 59 si 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, atât 
pentru ofertant cât și pentru subcontractant sau terț susținător, dacă este cazul. 

- Acord de asociere în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică, dacă este cazul  

- Angajamentul ferm al terțului susținător  (împreună cu documente anexe la angajament, 
transmise acestora de către terți/terți susținători, din care rezultă modul efectiv în care se 

va materializa susținerea acestuia/acestora) 

- Declarație privind respectarea obligațiilor privind securitatea și sănătatea în muncă  – 

-  Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale  

OFERTA TEHNICA: 

Oferta tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini 

OFERTA FINANCIARA: 

- Formularul de oferta 

IV.1.1.b) Tipul procedurii Procedură proprie 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR 

IV.2.1) Criterii de atribuire 

Criteriul de atribuire utilizat: prețul cel mai scăzut 

 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

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

IV.3.2) Moneda în care se transmite oferta financiară: lei 

IV.3.3) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 30 de zile 

 

 

 



 
 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a Propunerii tehnice 

Modalitatea de prezentarea a Propunerilor tehnice se face conform caietului de sarcini 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate 

informațiile solicitate cu privire la preț precum si la alte condiții financiare și comerciale legate 

de obiectul contractului. Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al 

conținutului, pe toată durata de valabilitate și trebuie semnată pe propria raspundere de 

către ofertant sau de către persoana legal împuternicită de către acesta. 

Propunerea financiară va cuprinde valoarea ofertei în lei fără TVA iar separat se va 
evidenția TVA-ul. Valoarea ofertei financiare va fi prezentată în cifre, iar în paranteză se va 
menționa valoarea în litere. 

Ofertele care depășesc valoarea estimată vor fi respinse ca inacceptabile. Orice erori 

matematice vor fi corectate conform legislației în vigoare. 

Actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere 

juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă Formularul de  oferta. 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei  

Oferta se va depune la sediul autoritatii contractante până  la  data  și  ora  limită  stabilite  în 
invitația de participare.  

ALTE INFORMAŢII  Candidatul/ofertantul va elabora oferta, în conformitate cu prevederile din 
documentația de atribuire și va indica în cuprinsul acesteia care informații din Propunerea tehnică 
și/sau din Propunerea  financiară  sunt  confidențiale,  clasificate  sau  sunt  protejate  de  un  
drept  de proprietate  intelectuală.  Oferta  are  caracter  obligatoriu,  din  punctul  de  vedere  al 
conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată  
de  ofertant.  Comisia  de  evaluare  are  obligația  de  a  stabili  ofertele  câștigătoare, dintre 
ofertele admisibile, pe baza aplicării criteriului stabilit.   

 
 

SECȚIUNEA V INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

V.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC 

Da nu X 

 

 



 
 

V.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE ÎNSCRIE ÎNTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANȚAT 
DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERAȚIONAL/PROGRAM NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE RURALĂ 
NU  
Tipul de finanțare: bugetul local 

 

V.4) CAI DE ATAC 
V.4.1) Organismul competent pentru căile de atac 
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 
Adresa poștala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, Localitatea: București, 
Cod poștal:030084, România, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 
213104642 / +40218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro 

VI.4.2) Utilizarea căilor de atac 

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac 

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea 101/2016 

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac 

Gradinita nr. 206 

Adresa poștala: Str. Constantin Disescu, nr. 37, sector 1, Localitatea: București 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SECTIUNEA II CAIET DE SARCINI 

 

CAIETUL DE SARCINI 

 

Date generale: 

Denumirea autorităţii contractante: GRADINITA NR. 206, Str. Constantin Disescu, nr. 37, 

sector 1, Bucuresti 

Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru prestarea serviciilor educationale prescolari – 

COD CPV 80110000-8 Servicii de invatamant prescolar, Cod CPV 75121000-0 Servicii 

administrative in invatamant 

 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si 

prezentarea ofertei si contine ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de fiecare 

ofertant. 

Nr. 
Crt 

Denumire servicii U.M Cantitate 

1 Servicii educationale prescolari zile 23 

2 Servicii administrative in invatamant zile 23 

 

Cerinte generale:  

       Obiectivul general al prezentei achizitii il constituie achizitionarea serviciilor educationale 

pentru prescolari care are ca scop facilitarea accesului la educatie si cresterea nivelului de 

educatie initiala a prescolarilor pe perioada vacantei (iulie – august). 

        Serviciile educationale pentru prescolari se vor realiza in conformitate cu programul stabilit 

de comun acord cu beneficiarul. 

       Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane 

necesare indeplinirii activitatilor educative. 

 

Alte cerinte ale beneficiarului: 

• Organizarea si desfasurarea serviciilor educationale de invatamant prescolar 



 
• Activitatile educationale vor contine activitati distractive si recreative, in domeniul sportiv, 

cultural si educational pentru prescolari 

• Serviciile educationale de invatamant prescolar se vor desfasura pe parcursul vacantei de 

vara: Iulie-august 

• Sa asigure personal specializat 

• Serviciile de invataman prescolar se vor desfasura pentru un numar de copii de 

aproximativ 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SECTIUNEA III MODEL CONTRACT 

 
CONTRACT DE PRESTARI  

„SERVICII EDUCATIONALE PRESCOLARI” 
Nr......../.......................... 

 
Preambul 
 

În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice si a Hotararii Guvernului nr.  
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice s-a încheiat prezentul contract de prestari servicii, intre: 

 
1.Partile contractante 
 
GRADINITA NR. 206, cu sediul Strada Constantin Diescu Nr 37, sector 1, Bucuresti, tel. / fax. 
021.222.92.87 cod fiscal 207698387, cont RO51TREZ70124650220XXXXX deschis la 
Trezoreria Sector 1, legal reprezentatà prin Director Grigore Luana Florentina, în calitate de  
ACHIZITOR, pe de o parte 
Şi 
 
………………….. cu sediul în ……………………….., telefon ……………….., mail 
…………………………. , cod de identificare fiscala ………………, legal reprezentată prin 
……………………………….., în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între 
părţi, una în calitate de „achizitor” şi cealalta în calitate de „prestator” şi toate Anexele 
sale; 

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 

c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului 
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin 
contract;   

d) act aditional - document ce modifica prezentul contract de servicii;  
e) oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;  
f) documentatie de atribuire - documentatie ce cuprinde toate informatiile legate de 

obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv 
caietul de sarcini;  

g) durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre 
părți, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare 
și pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv 
perioada de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;  



 
h) durata de prestare a serviciilor - intervalul de timp in care prestatorul presteaza 

serviciile pe care le presupune indeplinirea contractului, astfel cum acestea sunt 
prevazute in caietul de sarcini și in contract, inclusiv operatiunile preliminare si finale 
previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand cu data 
incheierii contractului;  

i) rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, fara 
ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;  

j) forța majorași cazul fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, dacă legea nu prevede altfel 
sau părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este 
cauzat de forţă majoră sau de caz fortuit. Forţa majoră este orice eveniment extern, 
imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate 
fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă 
evenimentul nu s-ar fi produs. Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere 
contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat şi în caz de forţă 
majoră. Sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii 
sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, 
embargou, 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, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;  

 
3. Interpretare 

3.1 Toate documentele contractului, precum şi întreaga corespondenţă purtată în legătură cu 
contractul între Achizitor și Prestator vor fi scrise în limba română, iar contractul va fi redactat şi 
interpretat în limba română. 

3.2 Dacă un document al contractului sau corespondenţă în legătură cu acesta sunt redactate 
în altă limbă decât limba română, traducerea acestora în limba română va avea prioritate în 
orice problemă legată de interpretare. Partea care emite astfel de documente sau 
corespondenţă, va suporta riscul şi costurile traducerii acestora în limba română. 

3.3  În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.4 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică in mod diferit. 

3.5 Contractul constituie întreaga şi singura înţelegere între Părţi cu privire la obiectul acestuia 
şi exclude orice alte comunicări, negocieri sau înţelegeri scrise sau verbale între Părţi realizate 
înaintea încheierii contractului.  

3.6 Niciun amendament sau altă derogare de la contract nu va avea efect decât dacă este 
consemnată în scris, datată, se referă expres la contract şi este semnată de reprezentanţii legali 
ai Părţilor.  

3.7 Dacă oricare dintre clauzele contractului este nulă, anulată, interzisă de lege, inaplicabilă, 
aceste împrejurări nu vor afecta validitatea şi efectele oricărei alte clauze din contract.  

3.8  Inacţiunea, întârzierea, toleranţa manifestate de una dintre Părţi în punerea în aplicare a 
clauzelor contractului sau acordarea de amânări sau înlesniri către cealaltă parte, nu afectează 
sau restrâng drepturile acelei părţi rezultate din contract, renunţarea la un drept neputând fi 
prezumată în nicio situaţie. 

 
 



 
 
 

Clauze obligatorii 
 
 

4. Obiectul contractului 
4.1 Prestatorul se obligă să presteze Servicii educationale prescolari  în conformitate cu 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
5. Preţul contractului 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 
prestatorului de către achizitor, este de ................... fara TVA. 
5.2. Valoarea totala a contractului este de: …………….. lei fara TVA. 
5.3. Preţul contractului este ferm şi neajustabil, exprimat în lei, pe intreaga perioada de derulare 
a prezentului contract.  
5.4.Contravaloarea serviciilor prestate se va plăti pe baza facturii fiscale emise de prestator, cu 
O.P. in contul de trezorerie al operatorului economic, conform Legii 72/2013 pentru combaterea 
întârzierii in executarea obligațiilor de plata a unor sume de bani rezultând din contracte și 
clauzelor contractuale stabilite de părți. 
 
6. Durata contractului 
6.1. Durata prezentului contract este de la data semnării lui de ambele parti si până la data de 
31.07.2020. 
6.2. Prezentul contract își produce efectele începând cu data semnarii contractului de ambele 
parti, și încetează să producă efecte la data de 31.07.2020, respectiv data de începere și data 
de închidere a anului  bugetar curent. 
 
7. Documentele contractului 
7.1. - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini; 
b) oferta tehnica; 
c) oferta financiara; 

8. Obligaţiile principale ale prestatorului 
8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract la 
standardele şi/sau performanţele prezentate în oferta ce face parte integranta din prezentul 
contract. 
8.2 Prestatorul se obligă să presteze serviciile, în conformitate cu obligaţiile asumate prin 
prezentul contract la termenele stabilite în contract, în conformitate cu condiţiile stabilite în 
caietul de sarcini şi în oferta prestatorului semnatar al contractului. 
8.3 Pe durata derulării prezentului contract prestatorul are obligaţia de a informa achizitorul 
despre apariţia situaţiilor de conflict de interese şi de a lua toate măsurile legale pentru 
înlăturarea lor. 
8.4 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi  
daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care acestea 
sunt generate de respectarea clauzelor contractului. 



 
8.5. Prestatorul se obligă să factureze lunar serviciile prestate şi contravaloarea acestora şi să 
transmită factura. 
 
9. Obligaţiile principale ale achizitorului 
9.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termen de 30 zile 
calendaristice de la primirea facturii fiscale. Documentele în baza cărora se va face plata este 
factura fiscală. 
9.2.  Plata se va realiza prin ordin de plată, pe baza facturii în contul pe care prestatorul îl are 
deschis sau se obligă să-l deschidă la trezorerie. 
9.3.  Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei 
prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce 
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în termen de 24 ore de la 
plata facturii. 
 

Clauze specifice 
 
10. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
10.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 

profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 
oferta. 

         (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele 
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele 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 contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
 
11. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
11.1 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 
care acesta le-a cerut în oferta şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 
 
12. Recepţie şi verificări  
12.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din oferta şi din caietul de sarcini.  
12.2 Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în 
conformitate cu prevederile din prezentul contract.  
 
13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
13.1 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 penalităţi în cuantum de 0,01% 
din valoarea neexecutată a contractului, pe ziua de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor. Prestatorul este pe deplin responsabil numai pentru execuţia serviciilor asumate prin 
oferta. 
13.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul contractual convenit la art. 9, 
pct. 9.3, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,01% din plata neefectuată pentru fiecare zi întȃrziere, pȃnă la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor. 



 
13.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-
interese. 
13.4 a) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii,  în cel mult 
30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât 
îndeplinirea acestuia ar fi contrară interesului public. 
       b) Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract şi în situaţia în care 
alocarea resurselor financiare a fost sistată. 
 
14. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului 
14.1. 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 . 
14.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
14.3.  Modificarea clauzelor contractului poate fi făcută numai prin acordul de voinţă al părţilor, 
prin act adițional la contract, încheiat în formă scrisă. 
14.3.1 În cazul în care se dorește prelungirea contractului, cu cel puţin 30 de zile calendaristice 
înainte de data efectivă  a expirării contractului,  se va transmite de oricare dintre părțile 
contractante o  cerere oficială pentru prelungirea acestuia. 
14.5. Suspendarea  
14.5.1 Părţile, de comun acord, pot hotărî suspendarea contractului în cazuri justificate, pe o 
durată limitată. Intenţia de suspendare a contractului va fi făcută în scris, cu 30 de zile înainte 
de data stabilită pentru suspendare. 
14.6 Încetarea prezentului contract: 
(1)   La ȋmplinirea termenului pentru care a fost încheiat. 
(2)  Prin denunţarea unilaterală de către achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată 
prestarorului, în cazul în care acestuia i se retrage autorizaţia de funcţionare, intră în procedura 
de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, prestarorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la 
data denunţării unilaterale a contractului. 
(3)  Prin denunţare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată prestarorului, în cazul în care 
acesta nu îşi îndeplineşte la timp şi în bune condiţii oricare dintre obligaţiile ce-i revin. 
(4)  Prin denunţare unilaterală de către achizitor ȋn cazul apariţiei unor cirumstanţe care nu au 
putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi cu condiţia ca acesta să notifice prestarorul. 
(5)  Prin acordul scris al părţilor. 
(6)  În orice alte cazuri prevăzute de lege. 
 
16. Ajustarea preţului contractului 
16.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate 
în oferta. 
16.2 - Preţul contractului nu se ajustează. 
 
17. Cesiunea 



 
17.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
contract. Este permisă doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligaţiile născute 
rămȃnȃnd în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 
17.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice 
alte obligaţii asumate prin contract.   
 
18. Forţa majoră 
18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3 - 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. 
18.4 - 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. 
18.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
18.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi reziliereade plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părți să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
19. Soluţionarea litigiilor 
19.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului. 
19.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc 
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competentedin România.  
 
20. Limba care guvernează contractul 
20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
21. Comunicări 
21.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. 
       (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
21.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
21.3 Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt confirmate 
în scris, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute în articolul precedent. 
21.4 Orice modificare a adresei de corespondență este opozabilă celeilalte părți numai dacă a 
fost comunicată celeilalte părți prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.Înlocuirea 
persoanelor responsabile cu derularea contractului trebuie comunicată celeilalte părți neîntârziat 
(în cel mult 3 zile).Prejudiciile cauzate de anunțarea cu întârziere a înlocuirii vor fi suportate de 
partea răspunzătoare pentru trimiterea cu întârziere a comunicării. 
 



 
 
22.  Caracterul confidențial  al  contractului 
22.1 O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 
a) de a face cunoscut contractul, documentele sau orice prevedere a acestuia, angajaţilor săi 
sau ai unei terţe părţi, în afara acelor persoane direct implicate în îndeplinirea contractului; 
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare 
a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 
22.2 În cazul în care nu se va respecta regimul de confidenţialitate asupra informaţiilor şi 
documentelor, partea culpabilă va achita contravaloarea daunelor materiale provocate, 
echivalent cu prejudiciul real produs celeilalte părţi.  
22.3 Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se 
va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea 
îndeplinirii contractului. 
22.4 O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contract dacă: 
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 
contractantă; sau 
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 
pentru asemenea dezvăluire; sau 
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia, sau se impune în 
vederea îndeplinirii operaţiunilor societăţii faţă de autorităţi, instituţii financiare sau terţi cu 
atribuţiuni în derularea contractului. 
 
23. Dispoziţii finale 
23.1.În cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele 
rămase valabile vor continua să-şi producă efectele, cu excepţia cazurilor în care clauza sau 
partea anulată va conţine o obligaţie esenţială pentru validitatea şi/sau executarea contractului. 
23.2.În cazul fuziunii/divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părţi aceasta are 
obligaţia de a aduce la cunoştinţa celeilalte părţi modificările survenite în actele constitutive ale 
societăţii în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părţi 
contractante. 
23.3. Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părţi nu afectează 
executarea contractului, obligaţiile părţii fiind în totalitate şi în indivizibilitate preluate de unul 
dintre succesorii/succesorul acesteia. 
 
24. Legea aplicabilă contractului 
24.1  Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
24.2 Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte.  
 
 
 
                       

ACHIZITOR PRESTATOR 
GRADINITA NR. 206 .......................... 

Director, Director, 
Grigore Luana Florentina ............................................ 



 
 

 
SECTIUNEA IV FORMULARE 

                                                                                                                                   

OPERATOR ECONOMIC 

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

    (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

 privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016,  

privind achiziţiile publice 

 

1.Subsemnatul/a………………, în calitate de ……………… (ofertant/candidat/ofertant asociat/ candidat 

asociat/ subcontractant/terţ susţinător), la…………………, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea 

falsului în declaraţii, că nu mă aflu în nici o situaţie care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese 

în sensul art.59 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu persoanele cu funcţii de decizie din 

cadrul ________________, prin raportare la implicarea în procesul de achiziţie publică, nominalizate în 

fişa de date; 

2. Subsemnatul/a………………… declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 

modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului 

de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului 

de achiziţie publică. 

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 

documentelor care însoţesc candidatura/oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a ................................ autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, 

bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............................ 

(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 

activitatea noastră. 

 

 

Operator economic 

…………………………. 

(nume şi funcţie persoană autorizată) 

………………………………………. 

(semnatură persoană autorizată şi ştampila) 



 
OPERATOR ECONOMIC 

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

    (denumirea/numele) 

 

 

D e c l a r a ţ i e privind neincadrare in art. 164 din Legea 98/2016 

 

 

Subsemnatul(a) …………………….., reprezentant legal al ……………………. cu sediul in 

………………………………… 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, respectiv nu am 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. 181 -185 din Legea 

nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 

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

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

combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

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

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

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din 

Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

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

   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului 

în care respectivul operator economic a fost condamnat; 



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

Europene din 27 noiembrie 1995. 

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

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

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

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

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

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data:  

 

 

Operator economic 

…………………………. 

(nume şi funcţie persoană autorizată) 

………………………………………. 

(semnatură persoană autorizată şi ştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OPERATOR ECONOMIC 

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

    (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 

 

 

Subsemnatul(a) ....................... reprezentant împuternicit al ............................. cu sediul in 

..................................,  in calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 

procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la 

art. 165 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv nu mi-am încălcat obligaţiile privind 

plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. 

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

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

 

 

    Data completării  

 

 

Operator economic 

…………………………. 

(nume şi funcţie persoană autorizată) 

………………………………………. 

(semnatură persoană autorizată şi ştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OPERATOR ECONOMIC 

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

    (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

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

privind achizitiile publice 

  

Subsemnatul(a) .................... reprezentant împuternicit al .................................. cu sediul in 

................................ în calitate de ofertant la procedura proprie având ca obiect ..............................., 

organizată de  ................................., declar pe propria răspundere că nu sunt în situaţiile prevăzute în art. 

167 din Legea 98/216 privind achiziţiile 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; 



 
    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. 

    (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 .................... 

Operator economic 

…………………………. 

(nume şi funcţie persoană autorizată) 

………………………………………. 

(semnatură persoană autorizată şi ştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OPERATOR ECONOMIC 

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

    (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE  

privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca  

 

Subsemnatul(a) ……………………, in calitate de reprezentant legal al ……………………………..., in 

calitate de ofertant la procedura proprie pentru atribuirea contractului avand ca obiect 

………………………, organizată de ……………………………, in conformitate cu cerintele Art. 51 (2) din 

Legea 98/2016, declar că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile legale ce ne revin referitor la 

protectia mediului prin includerea in costuri a cheltuielilor privind indeplinirea acestor obligatii si referitor la 

condiţiile de muncă şi protecţia muncii, conform legislatiei nationale in vigoare. 

 

Data: . 

 

Operator economic 

…………………………. 

(nume şi funcţie persoană autorizată) 

………………………………………. 

(semnatură persoană autorizată şi ştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE 

 

Subsemnatul(a) ……………… reprezentant împuternicit al ………………………..cu sediul in 

…………………………………, declar in nume propriu cu privire la procedura proprie avînd ca obiect:  

.........................................: 

 X ne insusim Clauzele contractuale obligatorii stabilite de autoritatea contractanta si prin prezenta ne 

obligam sa respectam toate obligatiile mentionate în continutul acestora; 

 [ ] suntem de acord cu prevederile Clauzelor contractuale speciale cu urmatoarele amendamente*): 

a) ......................... 

b) ......................... 

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

               

 Data completarii ………….. 

 

Numele si prenumele: ………………… 

Functia: ………………….. 

Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:  

………………………………… 

 

 

*) Autoritatea contractanta a stabilit Clauzele contractuale obligatorii pe care ofertantul trebuie sa si le 

insuseasca la depunerea ofertei si pe care nu le poate negocia. Ofertantii au dreptul sa propuna 

amendamente odata cu oferta, privind modificarea Clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit 

autoritatea contractantă. Propunerile ofertantilor de modificare a clauzelor contractuale specifice pe care 

le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentatiei de atribuire, trebuie sa nu fie în mod evident 

dezavantajoase pentru aceasta din urma. 

 

 

 


