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ROMÂNIA 
JUDETUL OLT 

ORAŞUL DRĂGĂNEŞTI-OLT 
PRIMĂRIA 

str. Nicolae Titulescu, nr. 150, tel: 0249465815, fax: 0249465811 
site: www.draganesti-olt.ro, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro 

 
 

CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE 
nr. ............... din ......................... 

 
 
  
Temei legal: încheiat în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și Hotărârea 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. 

Procedură/Modalitate de atribuire: Achiziție directă 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 1.1. U.A.T. Oraşul Drăgăneşti-Olt, cu sediul in Drăgăneşti-Olt, Str. N. Titulescu nr. 150, judeţul Olt, 
Telefon: 0249/465240, fax: 0249/465811, cod fiscal 5209912 cont bancar RO78TREZ24A650402710101X, deschis 
la Trezoreria Municipiului Caracal, reprezentată prin Primar – dl. Ing. Marian-Viorel TUDORICĂ, în calitate de şi 
denumită în continuare Achizitor/Consumator/Autoritate contractantă, pe de o parte 

și 

 1.2. [Furnizorul], cu sediul în: [adresa], telefon: [număr telefon], fax: [număr fax], e-mail: [adresă 
electronică], număr de înmatriculare [număr de înmatriculare], cod de înregistrare fiscală [cod de înregistrare fiscală], 
cont IBAN nr. [cont bancar], deschis la [Banca-Sucursala] reprezentată prin [numele și prenumele 
reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai Furnizorului], [funcția(ile) reprezentantului/reprezentanților legal(i) 
al/ai Furnizorului], în calitate de și denumită în continuare „Furnizor”, pe de altă parte, denumite, în continuare, 
împreună, "Părțile", 

au convenit încheierea prezentului Contract. 
 
2. Obiectul şi preţul contractului 

2.1. Furnizorul se obligă să furnizeze: 

Nr. Crt. Denumire produs Caracteristici 
produs U.M. Cant. 

Pret unitar 
fără TVA 

-lei- 

Valoare 
fără TVA 

-lei- 

Valoare 
cu TVA 

-lei- 
2. Saci albaștri  buc. 42.900    

3. Saci galbeni  buc. 42.900    

TOTAL Saci de colectare a 
deșeurilor, fracția de 

hârtie/carton și 
metal/plastic 

 buc. 85.800    
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2.2. Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului preţul convenit în valoare totală de ................ lei, fără TVA, 
respectiv ................... lei, cu TVA inclus. 

3. Durata contractului 

3.1. Durata prezentului Contract este de 6 luni de la data semnării de către ultima parte. Furnizorul se obligă 
să furnizeze produsele în conformitate cu prevederile art. 13 din prezentul Contract. 
3.2. Durata contractului poate fi prelungită prin acordul părţilor. 

4. Definiţii 

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o autoritate 
contractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de produse, încalitate de furnizor; 

b. achizitor şi furnizor – părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 

integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. produse – bunurile pe care furnizorul se obligă prin contract să le furnizeze achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar fi: 

transportul; 
f. standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în documentele contractului; 
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
h. forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, 

care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibila executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau 
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunţiativă. 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; 

i. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

5. Aplicabilitate 

Contractul intră în vigoare la data semnării de către părţi. 

6. Documentele contractului 

Documentele prezentului Contract sunt:  

a) oferta financiară nr. …………… și clarificările aferente, după caz; 
b) Documentul achiziției DA ………………;  

7. Standarde 

Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Furnizor. 

8. Obligaţiile principale ale Furnizorului  

8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea 
financiară. 

8.2. Furnizorul va acorda garanție pentru produsele contractate.  

8.3. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:  

a) Reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 
nume, mărci înregistrate etc.) pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură.  

9. Obligaţiile principale ale Achizitorului 

9.1. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit pentru produsele 
livrate.  
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9.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele ulterior operațiunilor de transport, descărcare/manipulare în locul 
indicat de achizitor, respectiv Drăgănești-Olt, Str. NicolaeTitulescu, nr. 150, jud. Olt.  
9.3. Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului prețul stabilit prin prezentul Contract. 
10. Drepturi de proprietate intelectuală 

10.1. Furnizorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 

nume, mărci înregistrate etc.), legate de produsele achiziționate. 

11. Recepţie, inspecţii şi teste 

11.1. Achizitorul, prin reprezentantul său, are dreptul de a recepţiona produsele pentru a verifica conformitatea 
lor cu specificaţiile din oferta finaciară. 

11.2. Având în vedere cantitatea produselor livrate, care sunt ambalate, inițial se va efectua doar o recepție cantitativă 
pe bază de proces-verbal de predare-primire semnat de Contractant și Autoritatea Contractantă.  
11.3. Recepția calitativă se va realiza după finalizarea punerii la dispoziție a sacilor livrați către beneficiarii finali ai 
Serviciului de Salubrizare, având în vedere că eventualele neconformități calitative pot fi constatate doar în timpul 
predării sacilor către beneficiarii finali ai serviciului.  
12. Ambalare şi marcare 
12.1. Furnizorul va ambala și, eventual, eticheta produsele furnizate, astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare 
în timpul transportului acestora către destinația stabilită. 
12.2. Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea 
dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar 
putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la 
destinaţia finală. 

13. Livrarea produselor şi documentele care le însoţesc 

13.1. Livrarea va fi făcută în două tranșe. 

13.2. Termenul de livrare este de cel mult 10 zile pentru fiecare livrare în parte. Un produs este considerat livrat când 
produsul este recepționat de autoritatea contractanta. 

13.3. Prima livrare va fi făcută după semnarea Contractului în maxim 10 zile de la data Comenzii(21.450 saci albaștri 
și 21.450 saci galbeni). Cea de-a doua livrare va fi făcută după trei luni de la prima livrare(21.450 saci albaștri și 
21.450 saci galbeni). 

13.4. Destinația de livrare este: Str. Nicolae Titulescu, nr. 150, Orașul Drăgăneștiu-Olt, Jud. Olt 

13.5. Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că  a luat în 
considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de întârziere sau 
costuri suplimentare. 

13.6. La expedierea produselor Furnizorul va transmite Achizitorului documentele care însoţesc produsele: 

- certificatul de calitate si garanție; 

- declarația  de conformitate; 

- avizul de expediție a produsului. 

14. Perioada de garanţie acordată produselor 

14.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. 

(1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este de ............  
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(2) Perioada de garanţie a produselor începe după livrarea şi recepţionarea acestora la sediul Achizitorului. 

14.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în 
conformitate cu această garanţie. 

14.3. La primirea unei astfel de notificări Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui 
produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru Achizitor. Produsele care în timpul perioadei de 
garanţie le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioada de garanţie care curge de la data înlocuirii 
produsului. 

14.4. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, 
Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele Furnizorului şi fără a aduce nici un 
prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin Contract. 

15. Modalităţi și condiții de plată 

15.1. Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, 
datele de emitere și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la sediul Autorității 
Contractante. 
15.2. Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea Contractantă a procesului-verbal de recepție după 
livrare. Procesul-verbal de recepție cantitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, 
împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos: 
certificatul de calitate si garanție; 
declarația  de conformitate; 
avizul de expediție a produsului. 
15.3. Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua  în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data transmiterii 
facturii fiscale si a tuturor documentelor justificative. Plata se va efectua prin ordin de plată în cont deschis la 
trezorerie. 
15.4. Se consideră ca dată a efectuării plăţii, data ordinului de plată cu ştampila băncii Achizitorului.  

16. Amendamente 

16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului. 

17. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

17.1. Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele achiziționate prin prezentul în conformitate cu prevederile 
art. 13 din Contract. 
17.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii Contractului Furnizorul nu respectă datele de livrare, acesta are obligaţia 
de a notifica, în timp util, Achizitorului; modificarea termenului stabilit în prezentul se face cu acordul părţilor, 
prin Act Adiţional. 
17.3. Cu excepția prevederilor clauzei 21 si în afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire 
conform clauzei 17.2, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități 
Furnizorului, potrivit prevederilor clauzei 18. 

18. Majorări de întârziere 

18.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reuşeste să îsi îndeplinească obligaţiile asumate prin 
contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% 
pe zi de întârziere din preţul produselor achiziţionate. 
18.2. În cazul în care Achizitorul nu onorează factura în termen de 15 de zile de la expirarea perioadei prevăzute 
la clauza 15.3, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% pe zi întârziere din plata 
neefectuată, începând cu prima zi de la expirarea termenului scadent. 

19. Rezilierea contractului 

Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a 
cere rezilierea Contractului de furnizare şi de a pretinde plata de daune-interese, reprezentând contravaloarea 
prezentului contract, de plin drept şi fără somaţie prealabilă. 



5 
 

20. Cesiunea 

20.1. Furnizorul nu are dreptul de a transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin Contract, fără să 
obţină în prealabil acordul scris al achizitorului. 
20.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 
asumate prin Contract. 

21. Forţa majoră 

21.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, 
pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 
21.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
21.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre 
părţi să poata pretinde celeilalte daune-interese. 

22. Soluţionarea litigiilor 

22.1. Achizitorul şi Furnizorul 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. 
22.2. În ipoteza în care părţile nu reuşesc o soluţionare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente. 

23. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal 

23.1. Furnizorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare, în 
modalități care asigură confidențialitatea și securitatea adecvată a acestor date, în vederea asigurării protecției 
împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.  
23.2. În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Furnizorul aplică prevederile Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
directivei 95/46/CE și ale legislației naționale în domeniu. 
23.2. Datele cu caracter personal comunicate în cadrul prezentului Contract, vor fi prelucrate de Furnizor numai în 
scopul executării prezentului contract. 
23.3. Datele cu caracter personal prelucrate în scopul executării prezentului Contract pot fi comunicate terților abilitați 
prin lege inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. 
23.4. În situația în care este necesară prelucrarea datelor personale ale Furnizorului în alte scopuri decât cel al 
executării Contractului, părțile se vor informa reciproc de îndată și vor solicita acordul scris cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 
23.5. Fiecare parte își asumă în mod independent responsabilitatea privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Încălcarea de către o parte a prevederilor prezentului Contract, precum și a prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 
și a oricăror altor reglementări în legătură cu protecția datelor cu caracter personal, nu poate fi apreciată ca o încălcare 
comună și nu poate genera răspunderea solidară față de persoana sau autoritatea care constată această încălcare. 
23.6. Părțile garantează exercitarea drepturilor persoanei vizate prevăzute în art. 16-21 din Regulamentul nr. 679/2016 
în condițiile legislației de drept intern. 
23.7. Datele cu caracter personal prelucrate în scopul executării Contractului sunt păstrate de către Părți pe întreaga 
perioadă de executare a Contractului și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la 
arhivarea documentelor. 

24. Limba care guvernează contractul 

24.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

25. Comunicări 
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25.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în 
scris. 
25.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. 

25.3. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau email. 

26. Legea aplicabilă contractului 

26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Prezentul contract a fost încheiat de părți la sediul Achizitorului, astăzi, ....................... în 2(două) exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
       ACHIZITOR,       FURNIZOR, 

 U.A.T. ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT    
 
 
 



Operator economic                 
    ....................................................... 
           (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016 

 
Subsemnatul, ................................................................ reprezentant împuternicit al 
................................................................... (denumirea operatorului economic) în calitate de 
candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, 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. 



Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării 
Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
 
Nota: se solicita atât ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător  
 



 
 

 
 

        OFERTANTUL 
...............................................  
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA 
CONFLICTULUI DE INTERESE 

 
 

1. Subsemnatul …………………….............................................. (nume şi prenume în clar a 
persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al ................................................................. 
(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, că la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca 
obiect “ Saci de colectare a deșeurilor – fracția de hârtie/carton și metal/plastic”, 

Cod CPV (rev.2): 19640000-4 - Saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri, 
la data de.... .............. (zi/luna/an), organizată de U.A.T. ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT,  particip 
în calitate de : 
□ ofertat în nume propriu; 
□ ofertant asociat în cadrul asocierii condusă de < numele liderului / noi înşine >. 
□ subcontractor 
□ terţ susţinător 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
 
2. Confirmăm faptul că nu participăm la procedura pentru atribuirea aceluiaşi contract în nici o altă 
formă.  
 
3. (Aplicabil doar pentru membrii în asociere) Confirmăm, că membru în consorţiu/asociere că toţi 
membrii răspund solidar pentru execuţia contractului, că membrul conducător este autorizat să 
oblige şi să primească instrucţiuni în numele şi pe seama fiecărui membru, este raspunzător în nume 
propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului, inclusiv plăţile şi ca toţi membrii 
asocierii se obligă să rămână în asociere pe intreaga durată a execuţiei contactului. 
4. Suntem de acord să ne supunem prevederilor Secţiunii a 4-a - Reguli de evitare a conflictului de 
interese din Legea 98/2016, modificată şi completată, şi adăugăm, în mod special, că nu avem nici 
un potenţial conflict de interese, respectiv nu sunt membri în cadrul consiliului de 
administraţie/organ de conducere ori de supervizare şi/sau nu sunt acţionari ori asociaţi persoane 
care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv şi nu ne aflăm în relaţii 
comerciale astfel cum sunt acestea prevazute la art. 60 lit. d) din Legea 98/2006 cu persoanele ce 
deţin funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea 
şi finalizarea procedurii de achiziţie de mai sus, sau alte relaţii asemănătoare cu ceilalţi candidaţi 
sau alte părţi implicate în procedura de atribuire în timpul depunerii ofertei; 
5. Subsemnatul declar că: 
□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
6. 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 
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achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării 
contractului de achiziţie publică. 
7. 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 oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autorităţii Contractante, cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(numele şi prenume)___________________________________________, (semnătura şi ştamplia), 
în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
____________________________________. 
(denumire/nume operator economic) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

OFERTANTUL 
...............................................  
 (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA  
ÎN PREVEDERILE ART. 165/LEGEA 98/2016 

 
 
 

Subsemnatul, ............................................................ reprezentant împuternicit al 
..................................................................................................................... (denumirea 
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică 
având ca obiect “Saci de colectare a deșeurilor – fracția de hârtie/carton și 
metal/plastic”, 

Cod CPV (rev.2): 19640000-4 - Saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri (Rev.2) 
 
la data de.... .............. (zi/luna/an), organizată de U.A.T. ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT, 
(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că, sub sancţiunea 
excluderii din procedura şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, nu ne aflăm 
în situaţia prevazută la art. 165 din Legea 98/2016 , respectiv: 
-  n-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul 
general consolidat, iar acest lucru să fi fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau 
decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu legea statului 
în care respectivul operator economic este înfiinţat. 
 
 

Înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

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

 
 
 
Data completării 

    Operator economic, 
  ................................. 

 (semnătură autorizată) 

 
            OFERTANTUL 

    ...............................................  
                                                                                               (denumirea/numele) 
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CANDIDATUL/OFERTANTUL 
____________________ 
  (denumirea/numele) 
  

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

privind achizitiile publice 
  

 Subsemnatul(a) ……………....................……………............................ reprezentant 
împuternicit al .............................................................................................,  (denumirea/numele şi 
sediul/adresa candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea 
contractului de achiziție publică având ca obiect “Saci de colectare a deșeurilor – fracția de 
hârtie/carton și metal/plastic”, 

Cod CPV (rev.2): 19640000-4 - Saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri (Rev.2) 
la data de .... ....... ....... (zi/luna/an), organizată de U.A.T. ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT 
(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că nu sunt în situaţiile 
prevăzute în art. 167 din Legea 98/2016 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 
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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 pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

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

  
  
  
Candidat /ofertant, 
_________________ 
(semnătura autorizată) 
  

 



 
 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 
____________________ 
  (denumirea/numele) 
  

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 şi art. 60 din  Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice 
  

Subsemnatul(a) ............................................................................................. (denumirea, 
numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ 
subcontractant /concurent/terţul susţinător, la procedura pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică având ca obiect “Saci de colectare a deșeurilor – fracția de hârtie/carton 
și metal/plastic”, 

Cod CPV (rev.2): 19640000-4 - Saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri (Rev.2), 
la data de.... .............. (zi/luna/an), organizată de U.A.T. ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-
OLT(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că nu mă aflu în 
conflict de interese cu autoritatea contractantă ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT. 
  
   Legea 98/2016 privind achiziţiile publice 
  
   Reguli de evitare a conflictului de interese 
  
 “ART. 59 
    În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii 
personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care 
acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii 
de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un 
interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element 
care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 
  
 ART. 60 
    (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar 
putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, 
reglementate cu titlu exemplificativ: 
    a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care 
fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia 
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
    b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu 
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persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 
supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
    c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii 
rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, 
financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze 
independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 
    d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 
propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de 
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care 
sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii 
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al 
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire; 
    e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane 
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 
gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de 
decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 
procedura de atribuire. 
    (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege 
persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 
10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de 
vot în adunarea generală.” 

  
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. 
  

OFERTANT 
................................................. 

(semnătură autorizată) 
L.S. 
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