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Contract de execuție lucrări  
de proiectare   pentru montarea centralelor termice si instalatiilor aferente centralei la 

imobilele situate in str.Blaj nr.11 si Furnalistilor nr.7, respectiv execuția lucrărilor de instalare 
a acestora, pentru asigurarea energiei termice și a apei calde” 

 
1. Părţile contractante 
 

În temeiul Legii nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publică,  
Legii nr.100/2016 a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul 
contract de lucrări,  

Între 
 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, adresa sediu str. Brăilei 
nr.138B telefon 0236/311086 ; fax 0236479476 cod fiscal 17094425 cont trezorerie  
RO91TREZ24A680600200130X  reprezentată prin Manon Emilia Cristoloveanu, funcţia 
Director General în calitate de achizitor, pe de o parte 
şi  
…………………………adresa………………………, jud. ……………telefon/fax  
…………………… număr de înmatriculare  ………………………….cod fiscal  
…………………………..,cont trezorerie ……………………………..reprezentat prin 
………………………………… funcţia …………………………..în calitate de executant, 
pe de altă parte,  
 
au convenit încheierea contractului de lucrări de proiectare pentru montarea centralelor 
termice si instalatiilor aferente centralei la imobilele situate in str.Blaj nr.11 si Furnalistilor 
nr.7, respectiv execuția lucrărilor de instalare a acestora, pentru asigurarea energiei termice și 
a apei calde . 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale; 
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 
contract; 
d. amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea; 
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e. forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligaţiilor uneia din părţi. 
f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
g. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind 
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a 
obligaţiilor din contract; 
h.garanţia de bună execuţie suma de bani care se constituie de către contractant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.  
 
3. Interpretare 
 
3.1 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. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
 
4.  Obiectul principal al contractului 
4.1 - Executantul se obliga să execute, să finalizeze proiectarea pentru montarea centralelor 
termice si instalatiilor aferente centralei la imobilele situate in str.Blaj nr.11 si Furnalistilor 
nr.7, respectiv execuția lucrărilor de instalare a acestora, pentru asigurarea energiei termice și 
a apei calde , în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
 
5.  Preţul contractului 
5.1 - Preţul total pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor,  
este de ……………………… lei,  fără TVA, la care se adauga TVA…………………..lei.  
 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului contract este de 45 zile,intră în vigoare de la data semnării de către 
părți.  
 
7. Documentele contractului 
7.1  - Documentele contractului sunt: 
- oferta financiară 
- oferta tehnică 
- garanția de bună execuție  
 
8. Obligaţiile principale ale executantului   
8.1 - Executantul se obligă, pe riscul său, să execute lucrările de montare echipamente 
centrale termice, racordarea acestora la instalațiile aferente și punerea în funcțiune a 
centralelor. 
8.2.- Executantul se obligă să autorizeze I.S.C.I.R instalaţiile şi utilajele din toate centralele 
termice aferente proiectului, contravaloarea autorizării fiind inclusă în ofertă 
8.3.- Executantul se obligă ca în perioada de garanţie să presteze gratuit toate operaţiile de 
service. De asemenea toate piesele, subansamblele defecte, în condiţiile unei exploatări 
normale, vor fi înlocuite gratuit în perioada de garanţie. 
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8.4-.Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile 
ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin 
contract şi de a respecta termenele de execuţie contractuale convenite. 
8.5.- Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 
defintive, cerute de şi prin contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
  8.6.-Executarea lucrărilor nu va afecta buna desfăşurare a activităţilor specifice 
amplasamentului. Astfel, în cazul în care este necesară sistarea temporară a lucrărilor la una 
dintre locaţii, acest lucru se va face prin întocmirea de comun acord a unui proces verbal de 
sistare, respectiv reluare lucrări, decalându-se corespunzător termenul/perioada de execuţie. 
8.7. Executantul va lua toate măsurile asiguratorii privind respectarea regulilor de protecţia 
muncii şi paza incendiilor la lucrările în execuţie . 
8.8. Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile beneficiarului în orice 
problemă referitoare la îndeplinirea de către executant a obligaţiilor sale contractuale. În 
cazul în care executantul consideră că dispoziţiile beneficiarului sunt nejustificate sau 
inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl 
absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea 
contravin prevederilor legale 
8.9. Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi experienţa corespunzătoare 
pentru domeniile respective de activitat .  
8.10. - La sfârşitul execuţiei lucrării se vor prezenta beneficiarului : 

a) Situaţii de lucrări; 
b) Procese verbale de recepţie; 
c) Documente de calitate conformitate si garantie pentru utilajele, echipamentele şi 
materialele folosite la execuţia lucrării. 

8.11.- Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului 
său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor. Acesta va avea în vedere toate 
reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente. 
8.12.- Materialele rezultate în urma dezafectării echipamentelor/conductelor vechi care se 
înlocuiesc se vor preda pe bază de proces verbal administratorului imobilelor respective. 
8.13.- Beneficiarul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant.  
8.14 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul 
consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a 
ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa 
dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 
8.15- (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil 
sau în mod abuziv: 
 a) confortul riveranilor, sau 
 b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private 
care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau 
în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine 
executantului. 
 
9. Obligaţiile achizitorului 
9.1.- Beneficiarul are obligaţia de a emite ordin de începere a lucărilor şi de a solicita 
executantului preluarea amplasamentului lucrării.  
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9.2. - (1) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-
a convenit altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării; 
b) racordurile pentru utilităţi (apă, gaze,  energie,  etc.), până la limita 
amplasamentului şantierului. 

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, se suportă de către beneficiar. 
9.3 - Beneficiarul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului. 
9.4 - Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 zile de la 
inregistrarea facturii la Registratura institutiei.  
 
10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
  
10.1 Clauza penală 
(1) - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu-şi îndeplineaşte sau îndeplineşte 
parţial ori necorespunzător, la scadenţă, obligaţiile asumate, atunci beneficiarul are dreptul de 
a deduce penalitati mai întâi din garanţia de bună execuţie şi apoi să calculeze in continuare 
penalităţi. Penalitatile constau într-o sumă echivalentă cu 0,01 % din preţul contractului 
pentru fiecare zi de întârziere, până la indeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
 (2) - În cazul în care beneficiarul nu îşi onorează plata facturii emisă de furnizor în termen de 
30 zile de la expirarea termenului prevăzut de art. 9.4, atunci acestuia îi revine obligaţia de a 
plăti, ca penalităţi, o sumă echivalenta cu 0,01 % din valoarea facturii primită şi neplătită 
pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
10.2 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în 
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de 
a pretinde plata de daune-interese. 
10.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia 
că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire 
pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a 
contractului. 
 
11. Garanţii 
 
11.1 Garanţia de bună execuţie a contractului 
 (1)- Garanţia de bună execuţie în valoare de 10% din valoarea finală a contractului fără 
TVA, se va constitui din reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. 
Contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. Suma iniţială care se depune de către contractant în 
contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul 
îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin 
reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenta sumei 
stabilite drept garanţie de buna execuţie. 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera /restitui 70% din valoarea garanţiei de bună 
execuţie aferentă contractului, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar 
riscul pentru vicii ascunse este minim. Restul de 30% din valoarea garanţiei de bună execuţie, 
la expirarea duratei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie 
finală. 
(2)- Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 
 
11.2 Perioada de garanție acordată lucrărilor 
(1) – Executantul garantează beneficiarul împotriva oricăror vicii ascunse. 
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(2) – Beneficiarul are dreptul de a notifica executantul, în scris, asupra viciului descoperit, în 
termen de 2 zile lucrătoare de la constatarea acestuia. 
(3)- La primirea unei astfel de notificări, executantul are obligaţia de a remedia defecţiunea 
într-un  termen rezonabil, dar nu mai mult de 10 zile, fără costuri suplimentare pentru 
beneficiar.  
 (4) - Executantul are obligaţia de a garanta că toate lucrările executate nu vor avea niciun 
defect ca urmare a proiectului (în cazul în care executantul este şi proiectant), materialelor 
sau manoperei sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni ale acestuia  
(5) Perioada de garanţie a lucrărilor de 2 ani începe cu data recepţiei finale. 
(6) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de beneficiar, 
de a executa toate lucrările de remediere a viciilor, nonconformităţilor şi altor defecte a căror 
cauză este nerespectarea clauzelor din prezentul contract. 
(7). Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la art. 11.2 alin 6, pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de dispozitive, de instalaţii, de echipamente sau a unei 
manopere neconforme cu prevederile contractului; sau 

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea 
lucrărilor; sau 

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile 
explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 

 
12. Începerea şi desfăşurarea execuţiei lucrărilor. 
12.1. - Executantul are obligaţia de a începe lucrarile in termen de 3 zile după predarea 
frontului de lucru. 
12.2.- În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, beneficiarul este îndreptăţit să 
ceară penalităţi 
12.3. - (1) Beneficiarul are dreptul de a controla desfăşurarea execuţiei lucrărilor, oricând pe 
parcursul derulării contractului şi de a stabili conformitatea lor  
12.4. - (1) Materialele şi echipamentele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia 
de execuţie, atestate prin certificate;    
12.5. - (1) Executantul nu poate acoperi lucrările care devin ascunse, decât numai după ce 
constată, împreună cu beneficiarul, existenţa părţii finalizate (lucrările ce devin ascunse) şi 
conformitatea acesteia cu dispoziţiile legale şi clauzele contractului.  
(2) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
beneficiarului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 
 
13. Finalizarea şi recepţia lucrărilor  
13.1 – (1) Recepţia la terminarea lucrărilor este condiţionată de avizarea I.S.C.I.R privind 
funcţionarea centralelor. 
              (2) În cazul în care executantul nu respectă termenul stabilit acesta se află de drept în 
întârziere. 
13.2 - În cazul în care:  

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
ii) considerente interne de funcţionare ale beneficiarului;  

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a 
oricărei părţi a acestora prin acordul beneficiarului.    
13.3 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, 
beneficiarului că sunt îndeplinite condiţiile de verificare şi recepţie, solicitând acestuia 
convocarea comisiei de recepţie. 
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 
beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În 
cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, 
în termen de 5 zile, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea 
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remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, beneficiarul 
va convoca imediat comisia de recepţie. 
13.4 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. 
În funcţie de constatările făcute, beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge 
recepţia. 
14. Ajustarea preţului contractului 
14.1.- Pentru lucrările efectuate, plăţile datorate de beneficiar, executantului, sunt tarifele 
declarate în ofertă, anexă la prezentul contract. 
14.2.- Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează. 
 
15. Subcontractanţi 
15.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
15.2 - (1) Executantul 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 în anexe la contract. 
15.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract. 
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
15.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va 
fi notificată achizitorului.  
 
16. Încetarea contractului 
16.1 - Prezentul contract încetează, în condiţiile legii, prin: 
 - executare; 
 - acordul de voinţă al părţilor; 
  - rezoluţiune unilaterală, cu repararea integrală a prejudiciului; 
 - expirarea duratei contractului; 
 - imposibilitatea fortuită de executare, cu excepţia cazului în care bunurile care fac 
obiectul contractului sunt bunuri de gen; 
 - orice alte cauze prevăzute de lege.  
16.2 – (1) Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul, când executantul se află de drept în 
întârziere, cu notificarea prealabilă de 15 zile, cu daune interese, în urmăroare situaţii: 
a). respectarea termenului convenit pentru recepţia lucrării a devenit vădit imposibilă; 
b) lucrarea sau serviciul nu se execută în modul convenit şi într-un termen stabilit de 
beneficiar, potrivit cu împrejurările, executantul nu remediază lipsurile constatate şi nu 
schimbă pentru viitor modul de executare a lucrării sau serviciului; 
c), pentru neexecutarea altor obligaţii ce revin executantului potrivit legii sau în temeiul 
contractului. 
(2) Executantul acceptă în mod expres această clauză. 
 
17. Forţa majoră 
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 



 

Vă atragem atenția că operațiunile exercitate fără drept în legătură cu acest document ( multiplicarea, difuzarea, adaptarea, 
completarea, extragerea, utilizarea, dezvăluirea) către terți prin transmiterea sub orice formă, se află sub incidența Legii 
677/2001 privind  protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date . 
 

17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie 
în vederea limitării consecinţelor. 
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
17.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
18. Soluţionarea litigiilor 
18.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului. 
18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 
să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti din România.  
 
19. Limba care guvernează contractul 
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
20. Comunicari 
20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 
să fie transmisă în scris la adresele menţionate la art. 1. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii. 
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
21. Legea aplicabilă contractului 
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
22. Principiul bunei-credinţe 
Beneficiarul şi executantul vor acţiona cu bună-credinţă pe tot timpul executării prezentului 
contract. 
 
 
Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 exemplare 
originale,câte unul pentru fiecare parte.  
 
 
 
                    Achizitor ,                     Executant, 
      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARE 
                                                                                                                             
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPERATOR ECONOMIC        Formular 1 
____________________ 
   (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 
 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 
situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
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.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face 
obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.  

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. 

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

 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
 

act:126692%2041995418
act:26584%2065401735
act:26584%2023439113
act:26584%2065402602
act:56971%2063695762
act:56971%2063697832
act:126692%2096797768


 
  OPERATOR ECONOMIC        Formular 2 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN LEGEA 98/2016 
 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________)  la procedura de 
____________________________________________ pentru achiziţia de 
__________________________________________________, cod CPV _____________________, la data 
de ____________________ organizată de _______________________ (denumirea autorităţii contractante), 
declar pe proprie răspundere că: 

 
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 

consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. (2) din Legea 
98/2016.  

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 98/2016, 
respectiv:  

a) nu am 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) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne 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) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 
legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
f)  nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a 

concurenţei; 
g)  nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne 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) nu ne facem vinovați 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, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm documentele justificative 
solicitate;  

i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţinem 
informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu 
am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor 
autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea 
acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator 
economic.  

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

 
Operator economic, 
_________________ 

 (semnătura autorizată )  



  OPERATOR ECONOMIC         Formular 3 
  ____________________ 
   (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT 

ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016 
 
1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________)  la procedura de 
____________________________________________, declar pe proprie răspundere, următoarele: 
cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi componenţa listei cu 
persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi 
finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din 
procedură. 
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea 
şi finalizarea procedurii de atribuire: 
1. Manon Emilia Cristoloveanu  -Director General 
2. Catalin Vadana  Director General Adj. Economic 
3. Ragea Leontina- Sef Serv. Achizitii publice 
4. Macovei Liliana – Responsabil procedura Achizitii publice 
5. Emanuela Crihana - Responsabil procedura Achizitii publice 
6. Buzatu Angelica – Viza CFP 
7. Alexiu Daniela –Serv. Juridic  
8. Marcel Mirodian Dolea –Serv. Juridic 
9. Velici Silviu –Serv. Juridic 
10.Necula Cristi Leonard- Consilier Centrul de evidenta,monit gest si patrimoniu 
11. Chiriac Iulica- inspector Centrul de evidenta,monit gest si patrimoniu 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
2. Subsemnatul ___________________ 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, având în vedere și prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016. 
 

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. 

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

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
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