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FORMULARE  

 
ACHIZIȚIE DIRECTĂ EXECUȚIE LUCRĂRI  

”TEREN MINIFOTBAL CU GAZON SINTETIC” ÎN ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUD. OLT 

 
Toate formularele prezentate de operatorii economici persoane juridice, pot fi semnate 

alternativ, de către reprezentantul legal sau reprezentantul împuternicit al acestuia. 
 

Formularul nr. 1 - Scrisoare de înaintare/participare 

Formularul nr. 2 - Informații generale 

Formularul nr. 3 - Împuternicire 

Formularul nr. 4 - 
Declarație privind echipamentele pe care ofertantul se angajează să le utilizeze în execuția 
contractului + Anexa Lista echipamentelor pe care ofertantul se angajează să le utilizeze în 
execuția contractului 

Formularul nr. 5 - Lista personalului responsabil cu îndeplinirea contractului 

Formularul nr. 6 - Formular de ofertă 

Formularul nr. 7 - Acord de asociere 

Formularul nr. 8 - Acord de subcontractare 

Formularul nr. 9- Formular de identificare financiară 

Formularul nr. 10- Declarație privind respectarea obligațiilor legale cu privire la sănatatea și protecția muncii 

Formularul nr. 11- Declaraţie privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016 

Formularul nr. 12- Declaraţie privind evitarea conflictului de interese 

Formularul nr. 13- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 

Formularul nr. 14- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 

Formularul nr. 15- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 şi art. 60 din  Legea nr. 
98/2016 

 
 
 
 
 
 

                                                  
   
 
 



2 
 
 

FORMULARUL  1 
 
Înregistrat la sediul Autorităţii Contractante 
nr._________data___________ora_____ 
  
OFERTANTUL …….................…….........  
Adresă: ………………………………… 
Telefon :………………………………… 
Fax :……………………………………... 
E-mail: …………………………………… 
 
 

Solicitare de participare / Scrisoare de înaintare 
Către, 

 
U.A.T. ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT 

 
Adresa: ..........................................., ........................ , ......................,  
Tel. ..................... , fax  ............................ 
  
 
  
1. Ca urmare a anunțului/solicitării de oferte nr. ................. / ........................, privind achiziţia publică 
organizată pentru atribuirea contractului de lucrări - Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de 
investiție ”Teren minifotbal cu gazon sintetic” în Orașul Drăgănești-Olt, jud. Olt, 

• 45212221-1 Lucrări de construcții de structuri pentru terenuri de sport  
noi, ................................................................................................. (denumirea / numele ofertantului), 
vă transmitem alăturat următoarele: 
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:  

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră. 
  
 
 
Data completării :[ZZ.LL.AAAA] 
Cu stimă, 
[Nume ofertant], 
_______________________ 
(semnătură autorizată)                
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FORMULARUL 2 

 

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

 
 

INFORMAŢII GENERALE 
 

 
 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
     Fax: 
     E-mail: 
Cifra de afaceri anuală pentru anul 2021 exprimată în lei/echivalent valută la curs mediu BNR: 
............................................  
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... /(numărul, data şi locul de 
înmatriculare/înregistrare) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ............................................................ /(în conformitate cu 
prevederile din statutul propriu) 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ..................................../(adrese complete, 
telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
8. Principala piață a afacerilor: 
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Candidat/ofertant, 
...................................... 
(semnatura autorizată) 
  



4 
                                                                                                                                        FORMULARUL  3 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 

 

Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat oferta 
este autorizată să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică. O traducere autorizată în limba română va însoţi orice împuternicire redactată într-o altă 
limbă. 

În cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizată să angajeze operatorul 
economic, trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu drept 
de semnătură ai partenerilor. 

 

Observaţie: Împuternicirea trebuie să includă următoarele informaţii: 
o Numele persoanei autorizate  
o Poziţia persoanei autorizate în cadrul organizaţiei Ofertantului 
o Semnătura persoanei autorizate  
o Semnătura mandatarului 
o Data 

 

Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.  
 

Vă rugăm ataşaţi împuternicire/împuterniciri şi pentru persoana/persoanele delegate să participe la 
şedinţa de deschidere, dacă este cazul. 
 
Numele în clar: _____________________________________________________ 
Semnătura:  _____________________________________________________ 
În calitate de:  _____________________________________________________ 
Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _____________________________ 
                                                                                       (denumire/nume operator economic) 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
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    Operator economic                   FORMULARUL 4 

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

   (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PE CARE OFERTANTUL SE ANGAJEAZĂ SĂ LE 
UTILIZEZE ÎN EXECUȚIA CONTRACTULUI 

 

 Subsemnatul ............................................................, reprezentant împuternicit al 
....................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe 
propria raspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în 
tabelul anexat sunt reale. 

 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însotesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Orașului Drăgănești-Olt cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră. 

 

 

 

 

 

 

Data: .............................. 

Semnătura:  .................................................................................. 
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului) 
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Anexa la FORMULARUL 4 

 
 
 
 
 

LISTA UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PE CARE OFERTANTUL SE ANGAJEAZĂ SĂ LE 
UTILIZEZE ÎN EXECUŢIA CONTRACTULUI 

 

 

Ofertantul va enumera utilajele și  echipamentele propuse în scopul prestării serviciilor 

 

NR. 
CRT. 

 

DENUMIREA 
UTILAJULUI/ECHIPAMENTULUI 

ŞI MARCA/PRODUCĂTORUL 

CARACTERISTICA 
PRINCIPALĂ 

NUMARUL 
DE BUCĂŢI 

AN 
FABRICAŢIE 

ÎN PROPRIETATE 
(P), ÎNCHIRIAT (Î) 

SAU LEASING 

     / 

     / 

 

 

Notă:  

Ofertantul va adăuga rânduri după necesităţi.  

 

 

 

 

 

 

Data: ..................... 

 

Semnătura:  .................................................................................. 

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 
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               Operator economic                                            FORMULARUL 5 

_______________________________ 

                   (denumirea/numele) 

LISTA  PERSONALULUI   RESPONSABIL  CU   
ÎNDEPLINIREA  CONTRACTULUI 

 
Titlul contractului:  .....................................................................................................................           

(se va completa cu denumirea obiectivului) 

  Subsemnatul(a) _______________________________, reprezentant(ă) împuternicit al(a) 
_____________________________________________________________________________________, 
(denumirea /numele şi sediul/adresa ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, că persoanele nominalizate mai jos sunt disponibile pentru îndeplinirea contractului 
„………………………………………………………………………………….…………..” și că datele 
prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.  

Subsemnatul(a) ______________________________________,  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 verificarii datelor din prezenta declaraţie.   

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt cu privire la orice aspect tehnic şi 
financiar în legatură cu activitatea noastră. 

 

Prezenta declarație este valabilă până la data de ……………………………………(se precizează data 
expirării perioadei de valabilitate a ofertei)    

Data …………….............                                                            Operator economic,                                                                                                                                                                                               
..........................................................................  

(semnătura autorizată şi ştampila) 

 

 

Nr.
crt. Nume și prenume Funcția Studii 

Autorizaţii/ 
diplome/ certificate 
profesionale/alte 
documente 

Experienţa profesională in 
domeniu 

generală specifică 

       

       

       

       

       



8 
 

Totodată, declar că am luat cunoștință de prevederile art 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal 
referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, facută unui organ sau instituții de stat ori unei alte 
unități dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru 
altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, 
se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 Operator economic, 
 
 ....................................................................  
 
(semnătura autorizată şi ştampila)               
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         FORMULARUL 6 

                      
 
 
Ofertant ................................................................                                                 
 (denumirea/ numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către: U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt 
 

În calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
.......................................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul/ţii ...................................................................., 
reprezentanţi ai ofertantului ......................................................................................, ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm, în 
condiţiile impuse prin Documentaţia de atribuire, LUCRĂRILE de execuție  pentru realizarea 
obiectivului de investiție ”Teren minifotbal cu gazon sintetic” în Orașul Drăgănești-Olt, jud. Olt, pe 
raza administrativ-teritorială a Oraşului Drăgăneşti-Olt, în următoarele condiţii: 

Valoarea totală a ofertei este de .......................... lei, fără TVA.  

2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de .......... zile, respectiv până la 
data de ..................................................................  (durata in litere si in cifre) şi ea va rămâne 
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.  

3. Până la încheierea și semnarea contractului de servicii această ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un 
contract angajant între noi. 

 4. Alături de oferta de bază: 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă";  

|_| nu depunem ofertă alternativă. (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe 
care o puteţi primi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ..../..../....                                                                  .........................................,                          
(semnătura), în calitate de ....................................., legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ......................................... (denumirea/ numele operatorului economic). 
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DECLARAŢIA OFERTANTULUI 

Se completează şi se semnează de ofertant (inclusiv de fiecare membru al asocierii). 
Noi ........................................................................................................................., prin subsemnatul 
………………………………………………………, declarăm că: 
1. Am examinat şi am acceptat în întregime conţinutul documentaţiei de atribuire. 
Prin aceasta, noi acceptăm prevederile Documentaţiei de Atribuire în totalitatea lor, fără rezerve sau 
restricţii. 
Ne oferim să executăm, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu condiţiile şi 
termenele limită impuse, fără rezerve sau restricţii, LUCRĂRILE pentru realizarea obiectivului de 
investiție ”Teren minifotbal cu gazon sintetic” în Orașul Drăgănești-Olt, jud. Olt. 
Recunoaştem pe deplin şi acceptăm ca orice informaţie incorectă sau incompletă prezentată în mod 
deliberat în această ofertă poate duce la excluderea din acest contract . 
2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o perioadă de ....................... zile respectiv 
până la data de ……………………………….. şi ea va ramane obligatorie pentru noi şi poate fi 
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm lucrările în 
conformitate cu cerinţele din Documentaţia de Atribuire. 
4. Ne angajăm că, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să garantăm  lucrările 
executate pe o perioada de .......... luni/........... ani. 
5. Facem această cerere în calitate de lider/membru în asocierea condusă de 
….............................................................* şi pentru această ofertă. Noi confirmăm că nu participam 
pentru acelaşi contract în nicio altă ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o 
asociere, în calitate de subcontractant) şi suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea 
contractului. Noi confirmăm că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească 
instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii . 
6. Cunoaştem faptul că membrii asocierii au răspundere colectivă faţă de autoritatea contractantă în 
privinţa participării atât în procedura de atribuire cât şi în orice contract atribuit nouă ca rezultat al 
acestei proceduri. 
7. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare în situaţiile de mai 
sus, la orice moment în timpul procedurii de atribuire sau în timpul implementării contractului.  
8. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe 
care o puteţi primi. 
9. Înţelegem că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a 
autorităţii contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de 
achiziţii publice. 
 
Nota:  *  se va completa după caz 
Data ………………………..       Operator economic, 
             ................................................. 
         Numele şi prenumele: ........……………..................…  
                                                  (semnătura autorizată şi ştampila) 
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FORMULARUL 7 

ACORD DE ASOCIERE 

Nr ..................... din .................................. 

 

1. PĂRȚILE ACORDULUI  

Art. 1. Prezentul acord se încheie între : 

S.C. .................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... 
nr..................., telefon ..................... fax ........................., înmatriculata la Registrul Comerţului din 
......................................... sub nr..........................., cod de identificare fiscală ...................................., 
cont ............................................deschis la ............................................................... reprezentată de 
...................................................... având funcţia de .......................................... . în calitate de asociat -
LIDER DE ASOCIERE 

şi  

S.C. ................................................, cu sediul în .................................., str. ................................ Nr 
..................., telefon ..................... fax ................................, înmatriculata la Registrul Comerţului din 
........................................ sub nr............................, cod de identificare fiscală ...................................., 
cont ............................................. deschis la ............................................ reprezentată de 
................................................................. având funcţia de .......................................... în calitate de 
ASOCIAT 

 

Art. 2. OBIECTUL ACORDULUI 

 2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de UAT Draganesti Olt pentru atribuirea 
contractului Execuție lucrări  pentru realizarea obiectivului de investiție ”Teren minifotbal cu gazon 
sintetic” în Orașul Drăgănești-Olt, jud. Olt, 

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 
câştigătoare.                 

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

… ___________________________________ 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie 
publică este: 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi 
se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
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1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

 

Art. 3. DURATA ACORDULUI 

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii 

de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul 

desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie) 

Art. 4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII 

4.1. Se împuterniceşte S.C. ......................................................................, având calitatea de lider al 
asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru 
asocierea constituită prin prezentul acord.  

4.2.  Se împuterniceşte S.C. .................................................................., având calitatea de lider al 
asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită 
prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie. 

Art. 5. RĂSPUNDERE 

5.1 Părţile vor răspunde solidar şi individual în fața Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile 

şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul. 

Art. 6. ALTE CLAUZE 

 6.1 Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, 

acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere. 

6.2 Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa 

greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea 

consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului. 

6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a lucrărilor, 

cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi 

Beneficiar. 

Art. 7. SEDIUL ASOCIERII 

7.1 Sediul asocierii va fi in ……………………………………………(adresa completa, nr. de tel, nr. 

de fax). 

Art. 8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

8.1 Asocierea încetează prin : 

a) hotărârea comună a membrilor asociați ; 
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere; 
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c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor 

asumate de părți; 
d) alte cazuri prevăzute de lege ; 

Art. 9. COMUNICĂRI 

9.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art ......... 

9.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

Art. 10. LITIGII 

10.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 

soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritatea contractantă. 

 

LIDER ASOCIAT   

semnătura 

 

ASOCIAT 1 

semnătura   

 

NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte 
clauze 
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FORMULARUL 8 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr. ………. /………… 

 
Art. 1. Părţile acordului :  
.................................................................., reprezentată prin .........................................., în calitate de  
(denumire operator economic, sediu, telefon)      contractor 
şi  
......................................................................, reprezentată prin ............................................, în calitate  
(denumire operator economic, sediu, telefon)      de subcontractant 
Art. 2. Obiectul acordului:  
Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie 
publică pentru atribuirea contractului Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție 
”Teren minifotbal cu gazon sintetic” în Orașul Drăgănești-Olt, jud. Olt, organizată de U.A.T. 
Orașul Drăgănești-Olt, 

să desfăşoare următoarele activitaţi ce se vor subcontracta 
................................................................................................................................................................... 

Art. 3. Valoarea estimată a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul ..................................... 
este de ........................ lei, reprezentand ................ % din valoarea totală a lucrarilor ofertate.  
Art. 4. Durata de execuţie a .............................. (lucrărilor) este de ............... luni.  
Art. 5. Alte dispoziţii:  
Încetarea acordului de subcontractare  
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:  
 a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;  
 b) alte cauze prevăzute de lege.  
Art. 6. Comunicări  
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1  
Art. 7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe 
care contractantul le are faţă de investitor conform contractului ............................................(denumire 
contract). 
Art. 8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, 
litigiile se vor soluţiona pe cale legală.  
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.  
 
 
 …………………………….        ……………………………………… 
            (contractant)                        (subcontractant)  
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Note:  
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale 
obiectului contractului/contractelor.  
În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în 
aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.  
Este interzisă subcontractarea totală a contractului. 
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FORMULARUL 9 

 

FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ 

TITULARUL DE CONT 

 

NUME     

 

ADRESA 

 

 

 

ORAȘ /JUDEȚ 

                                                                                                   ȚARA                                  NUMĂR 

TVA 

                                                                                            COD  POȘTAL 

REPREZENTANT   

  

TELEFON                                                                                     FAX 

E-MAIL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

BANCA 

 

NUMELE BĂNCII 

 

ADRESA BĂNCII 

 

 

ORAȘ JUDEȚ 

                                                                                                   ȚARA                                   

 

                                                                                            COD  POȘTAL 

NUMĂR DE CONT 

 

IBAN 

 

 

 

 

 

 

 

REMARCI: 

 DATA + SEMNATURA 
TITULARULUI DE CONT  

 

Nota: In cazul unei Asocieri, acest formular va fi completat si prezentat doar de catre Liderul Asocierii.         
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Operator economic             FORMULARUL 10 

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

      (denumirea/numele) 

 
 

 

 
DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAŢIILOR LEGALE  

CU PRIVIRE LA SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII 

 

 

Subsemnatul …………………………………… (nume şi prenume), reprezentant autorizat al 
…..……………............................................………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria 
răspundere că ne angajăm să executăm lucrările pentru realizarea obiectivului de investiție ”Teren 
minifotbal cu gazon sintetic” în Orașul Drăgănești-Olt, jud. Olt, pe parcursul îndeplinirii 
contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a 
muncii care sunt în vigoare în România.  

 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile 
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea 
acestor obligaţii.  

 

 

 

Data: ..................... 

 

 

 

 

Semnătura: .................................................................................. 

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 
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FORMULARUL 11 

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         
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     FORMULARUL 12 

...............................................  
   (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 răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, că la procedura organizată pentru atribuirea contractului de lucrări - Execuție 
lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție ”Teren minifotbal cu gazon sintetic” în 
Orașul Drăgănești-Olt, jud. Olt, 

• Cod CPV - 45212221-1 Lucrări de construcții de structuri pentru terenuri de sport, 
la data de .... ..... ......... (zi/luna/an), organizată de ORAŞUL DRĂGĂNEŞTI-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 
achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului 
de achiziţie publică. 
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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) 
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   OFERTANTUL        FORMULARUL 13 
...............................................  
 (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 organizată pentru achiziţia publică pentru atribuirea contractului de lucrări - Execuție 
lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție ”Teren minifotbal cu gazon sintetic” în 
Orașul Drăgănești-Olt, jud. Olt, 

• Cod CPV - 45212221-1 Lucrări de construcții de structuri pentru terenuri de sport, 
 

la data de ..... ....... ............. (zi/luna/an), de U.A.T. ORAŞUL DRĂGĂNEŞTI-OLT, 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      FORMULARUL 14 
...................................................... 
        (denumirea/numele) 
  

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

privind achizițiile publice 
 
 

  
 Subsemnatul, ............................................................................... reprezentant împuternicit al 
..................................................................................................................... (denumirea operatorului 
economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, 
la procedura organizată pentru achiziţia publică pentru atribuirea contractului de lucrări - Execuție 
lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție ”Teren minifotbal cu gazon sintetic” în 
Orașul Drăgănești-Olt, jud. Olt, 

• Cod CPV - 45212221-1 Lucrări de construcții de structuri pentru terenuri de sport, 
 

la data de ............................ (ZI/LUNĂ/AN), de U.A.T. ORAŞUL DRĂGĂNEŞTI-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 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; 



23 
    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 
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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) 
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  CANDIDATUL/OFERTANTUL            FORMULARUL 15 
      ........................................... 
         (denumirea/numele) 
  

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

achiziţiile publice 
  
 
 Subsemnatul, ............................................................................... reprezentant împuternicit al 
..................................................................................................................... (denumirea operatorului 
economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, 
la procedura organizată pentru achiziţia publică pentru atribuirea contractului de lucrări - Execuție 
lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție ”Teren minifotbal cu gazon sintetic” în 
Orașul Drăgănești-Olt, jud. Olt, 

• Cod CPV - 45212221-1 Lucrări de construcții de structuri pentru terenuri de sport, 
la data de ..... ...... .............. (zi/lună/an), de U.A.T. ORAŞUL DRĂGĂNEŞTI-OLT (denumirea 
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că nu mă aflu în conflict de interese cu 
autoritatea contractantă U.A.T. ORAŞUL DRĂGĂNEŞTI-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 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 
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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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               ROMÂNIA 
                  JUDEŢUL OLT 

             ORAŞUL DRĂGĂNEŞTI-OLT 
              PRIMĂRIA 

                     DIRECŢIA ECONOMICO FINANCIARĂ 
                      SERVICIUL BUGET, FINANŢE, CONTABILITATE, ACHIZIŢII PUBLICE 

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

e-mail: contabil@draganesti-olt.ro serviciubuget@draganesti-olt.ro 
 
 

CONTRACT  DE LUCRĂRI 
 

EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE  
”TEREN MINIFOTBAL CU GAZON SINTETIC” ÎN ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUD. OLT 

nr. …………. din data de ……………. 
   

 
1. Preambul 
Având ca temei legal: 
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, 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 cu modificările şi completările ulterioare;  
S-A ÎNCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI, denumit în 
continuare “Contractul” 
între 
 U.A.T. Oraşul Drăgăneşti-Olt, cu sediul în 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 - Ing. Marian-Viorel TUDORICĂ, în calitate de Achizitor pe de o parte 
 
 şi  
 

S.C. ……………………………………, CIF …………..….., J………………., cu sediul în 
localitatea ………………., strada ……………………...., nr. ……, județul .……….., tel 
………………, fax …………….., email: ………………………, reprezentată prin 
……………………………., având funcția de  ………………….., în calitate de 
Antreprenor/Executant, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1. În Contractul definit în cele ce urmează, cuvintele şi expresiile definite vor avea următoarele 
semnificaţii: 

• "Contract" - Contractul şi toate documentele anexate, constituind actul juridic prin intermediul 
caruia s-a realizat și se probeaza acordul de voință al părților. 

• „Standarde”- standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de 
sarcini şi în propunerea tehnică. 

• "Achizitor" înseamnă persoana numită în Contract şi succesorii legali ai acesteia, precum şi 
orice împuternicit, in limitele mandatului primit. 

• ”Executant”/"Antreprenor" înseamnă persoana numită în Contract şi succesorii legali ai 
acesteia, precum şi orice împuternicit (cu condiţia să existe acordul Achizitorului).  

http://www.draganesti-olt.ro/
mailto:contabil@
mailto:panciu_stefan@yahoo.com
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• "Parte" înseamnă Achizitorul sau Executantul. 
• “Data de Începere a lucrărilor” înseamnă data precizată în Ordinul de Începere a lucrărilor de 

execuție, emis de Achizitor.    
• "Durata de Execuţie" înseamnă durata de realizare a lucrarilor de execuție, calculată de la Data 

de emitere a Ordinului de începere. 
• "Cost" înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) de către Antreprenor, 

în legatură cu executarea contractului, indiferent dacă sunt făcute pe sau în afara Şantierului, 
inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul.  

• "Utilajele Antreprenorului" înseamnă toate aparatele, maşinile, vehiculele, facilităţile şi alte 
lucruri necesare execuţiei Lucrărilor, dar care nu includ Materialele sau Echipamentele.  

• "Forţa Majoră" este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care 
nu poate fi controlată de către una din Părţi și nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor 
de care aceasta este ținută a răspunde, pe care Partea nu ar fi putut să o prevadă înainte de 
semnarea Contractului, care, odată apărută, nu a putut fi evitată sau depăşită de către acea 
Parte, şi care nu poate fi atribuită celeilalte Părţi. Sunt asimilate fortei majore evenimentele 
precizate in continuare, cu titlu exemplificativ, fără însă a se limita la acestea: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a 
unei carantine, embargo, etc. Nu este considerat forţă majoră si nu produce efectele juridice ale 
fortei majore evenimentul care, fără a crea o imposibilitate obiectivă și absolută de executare, 
face extrem de oneroasa executarea obligaţiilor uneia dintre părţi. 

• "Materiale" înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele), care vor face sau fac 
parte din lucrările permanente.  

• "Echipamente" înseamnă maşinile şi aparatele care vor face sau fac parte din lucrările 
permanente.  

• "Şantier" înseamnă locurile puse la dispoziţie de către Achizitor, amplasamentul lucrării, unde 
urmează a fi executate Lucrările precum şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind 
părţi componente ale Şantierului.  

• ”Lucrări" înseamnă toate lucrările de executie care urmează să fie realizate de către 
Antreprenor, incluzând lucrările temporare, precum şi orice Modificare a acestora.  

• „Perioada de garanție” – perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor 
și data recepției finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul careia 
Antreprenorul are obligația înlăturării pe cheltuiala sa a tuturor deficiențelor apărute datorita 
nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice 
aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble e.t.c. necorespunzatoare. 

• “Preţul contractului” - suma de bani datorată de Achizitor Executantului, cu titlu de obligație 
corelativă a acestuia față de executarea întocmai de catre Executant a obligațiilor contractual 
asumate.    

• “Cheltuieli diverse și neprevăzute” înseamnă o suma reprezentand procentul de ….% din 
valoarea ofertata aferenta contractului de achizitie publica, reglementat de art. 221 alin. (1) lit. 
f) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, destinat acoperirii eventualelor modificari 
aparute  pe parcursul derularii contractului, necuprinse în lucrările contractate initial  şi preţul 
contractual, modificari ce pot fi incidente in perioada de valabilitate a contractului şi nu 
reprezintă modificări substanţiale ale acestuia şi care se plătesc Antreprenorului, numai cu 
aprobarea  Achizitorului si nu necesita aplicarea unei proceduri de atribuire. 

• "Zi" înseamnă zi calendaristică. 
• ”Subcontractant” - înseamnă persoana fizică sau juridică, parte a unei relații contractuale 

directe cu Executantul și contractată de acesta cu scopul de a realiza părți specifice ale 
Lucrărilor în legatură cu prezentul contract, fără a fi parte 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. 
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3.2.  Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 

Clauze obligatorii 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1. Executantul se obligă să execute lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție ”Teren 
minifotbal cu gazon sintetic” în Orașul Drăgănești-Olt, jud. Olt finanțate din Bugetul local al 
Orașului Drăgănești-Olt. 
4.2. Executantul se obligă să execute, sa testeze, să finalizeze lucrările și să remedieze orice defecțiuni  
rezultate în urma executării prezentului contract, la obiectivul de investiții ”Teren minifotbal cu gazon 
sintetic” în Orașul Drăgănești-Olt, jud. Olt. 
4.3.  Prezentul Contract reprezintă voința liberă a Părților, exprimată în condițiile Legii nr.98/2016, și 
se semnează de către acestea astfel cum au fost agreate clauzele Contractului și întinderea obligațiilor 
asumate, orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridică. 
4.4. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările executate. 
5. Preţul contractului şi modalitatea  de plată 
5.1. Preţul convenit pentru execuția și finalizarea lucrărilor și remedierea oricăror eventuale defecțiuni 
ale lucrărilor, plătibil executantului de către achizitor, este de .................... lei  la care se adaugă TVA 
19% în cuantum de ........... lei, valoare totală a contractului fiind de .............. lei. 
5.2. Executantul va înainta achizitorului situațiile de plată în vederea verificării și acceptării. Acestea 
vor sta la baza emiterii facturii. 
5.3. Plata se va face în baza documentelor emise de executant și acceptate de beneficiar(factură, deviz) 
prin O.P. în maxim 30 de zile de la facturare. 
6. Durata contractului 
6.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte și este valabil până la 
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți, iar Contractul operează 
valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare 
și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. 
6.2. Prezentul contract este valabil ......................... luni, cuprinzând perioada de execuție a lucrărilor 
(........... luni) și perioada de garanție a lucrărilor (......................... luni), începând de la data 
Ordinului de începere.  
7. Executarea contractului    
7.1. Executarea contractului începe la data semnării de către părţi.  
7.2. Antreprenorul va începe execuția de la Data de Începere a lucrărilor, va acţiona cu promptitudine 
şi fără întârziere şi va termina Lucrările în timpul afectat Duratei de Execuţie. 
7.3. Emiterea înștiințării privind Data de Începere a execuției este condiționată de îndeplinirea 
cumulativă a următoarelor condiții: 

a) constituirea garanției de bună execuție a contractului; 
b) obținerea autorizației de construire și aprobarea proiectului; 
c) semnarea procesului - verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini. 

7.4. Durata de execuție a lucrărilor, începe de la ,,Data de Începere a lucrărilor” și este ....... luni. 
8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt: 
- caietul de sarcini 
- detaliile achiziției din SICAP…………… 
- oferta financiară …………….. 
- garanția de bună execuție ………………. 
- acordul de asociere, dacă este cazul 
- contractele încheiate cu subcontractanții, după caz. 
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8.2. Prioritatea Documentelor  
Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează 
reciproc. Dacă între documente apar ambiguităţi sau neconcordanţe, Achizitorul va emite către 
Executant toate instrucţiunile necesare. În situația în care, în cursul executării obligațiilor contractuale, 
intervin conflicte între prevederile propunerii tehnice și cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala 
prevederile Caietului de Sarcini. 
9.  Obligaţiile principale ale executantului 
9.1. Antreprenorul va executa și termina Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului și 
instrucțiunile Achizitorului și va remedia orice defecțiuni ale Lucrărilor. Antreprenorul va asigura în 
totalitate supravegherea, forţa de muncă, Materialele, Echipamentele şi Utilajele Antreprenorului 
necesare execuţiei Lucrărilor, fie provizorii, fie definitive. Se consideră că toate Materialele şi 
Echipamentele de pe Şantier sunt proprietatea Achizitorului.  
9.2. Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea calităţile tehnice declarate 
de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de 
vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de 
folosire sau celor specificate în contract. 
9.3. Executantul este pe deplin si singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 
tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 
respectarea prevederilor şi reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. Nicio aprobare, 
consimțământ sau absența unor observații ale Achizitorului nu vor exonera Antreprenorul de 
obligațiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensaţii 
datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau 
altei persoane angajate de Executant. 
9.4. Antreprenorul este responsabil de corecta realizare a lucrărilor faţă de reperele predate de 
Achizitor prin proces-verbal, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilităţii respective. 
9.5. În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile 
sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să rectifice eroarea constatată, 
pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte, 
furnizate în scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către Proiectant, Antreprenorul are 
obligaţia de a proteja şi de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor. 
9.6. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficiențelor constatate în 
cadrul perioadei de garanție, Antreprenorul are obligaţia: 

a. de a asigura securitatea persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată; 
b. de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 

îngrădire, alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor 
sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării 
confortului riveranilor; 

c. de a lua toate măsurile  pentru  protecţia  mediului în conformitate cu acordul de mediu emis,  
pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de 
metodele sale de lucru; 

d. de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor materialelor puse în operă, în conformitate cu 
Proiectul tehnic si detaliile de execuţie aprobate de Achizitor şi de a nu modifica soluţiile 
tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui materiale şi echipamente cu altele de o calitate diferită 
faţă de prevederile proiectului. În orice situaţie, Antreprenorul nu va putea proceda la 
eventuale înlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale decât cu aprobarea prealabilă a 
Achizitorului; 

e. de a nu stânjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restricționa 
utilizarea căilor de acces prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a trecerilor publice sau private 
care deservesc proprietăţile aflate în posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricărei alte 
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persoane, cu excepţia zonei prevăzute pentru organizare de şantier; 
f. de a evita acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
g. de a depozita sau, după caz, de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii şi materiale aflate 

în surplus; Antreprenorul are dreptul de a reţine pe şantier până la semnarea procesului verbal 
de recepţie la terminarea lucrărilor numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări 
provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale; 

h. de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 
orice fel, care nu mai sunt necesare; 

i. de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi 
oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, 
inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse; 

j. de a remedia lucrările cuprinse în situațiile de lucrări comunicate și care au facut obiectul 
obiecțiunilor și respingerilor Achizitorului și să nu factureze aceste lucrări decât ulterior 
remedierii solicitate și în temeiul unui proces verbal încheiat cu dirigintele de șantier, atestând 
remedierea satisfăcătoare a respectivelor lucrări ; 

k. de a conserva lucrările executate in ipoteza sistării lucrărilor, oricare ar fi motivul acestui 
eveniment; 

l. de a înștiința imediat beneficiarul asupra depășirii termenelor convenite, oricare ar fi cauza 
respectivei întârzieri.  

9.7. Antreprenorul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor executate, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă, de la data primirii ordinului de 
începere a lucrărilor si până la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrarilor și 
predarea-primirea obiectivului realizat. 
9.8. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru păstrarea curăţeniei carosabilului si cailor de 
acces.                  
9.9. Antreprenorul 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 nerespectarea obligaţiilor prevăzute de articolele precedente, pentru care responsabilitatea 
revine Executantului. 
9.10. Antreprenorul răspunde pentru viciile ascunse ale construcţiei, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare și potrivit prezentului contract. 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul către executant în termen de maxim 30 zile 
calendaristice de la emiterea facturii de către acesta. 
10.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să își îndeplinească obligațiile 
asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o 
sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,01 % pe zi de întârziere din prețul contractului. 
10.3. Întârzierea cu mai mult de 5 zile lucrătoare a efectuării plăţii de către achizitor va atrage 
penalizări de 0,01 % din valoarea facturii neachitate, pentru fiecare zi de neplată. 
11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1. 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 şi de a pretinde 
plata de daune-interese. 
11.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată executantului, fără  nici o compensaţie, dacă acesta din urma dă faliment, cu condiţia ca 
această anulare 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 îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
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12. Alte resposabilităţi ale executantului 
12.1.   (1) Executantul are obligaţia de a executa lucrările prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu prevederile din Hotarârea 
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 
 (2) Executantul se obligă să supravegheze execuția lucrărilor, 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.   
12.2. Executantul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de executare 
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
13.  Alte responsabilităţi ale achizitorului 
13.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia executantului orice facilităti şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 
Achizitorul are obligaţia de a pune Antreprenorului la dispoziţie întreaga documentaţie tehnico – 
economică necesară pentru îndeplinirea Contractului, într-un exemplar. 
13.2. Achizitorul, prin dirigintele de șantier și/sau reprezentantul său împuternicit, are obligaţia de a se 
prezenta în cel mult 5 zile de la notificarea primită din partea Antreprenorului, în vederea încheierii 
actelor legale pentru lucrările ce devin ascunse. 
14. Garanția de bună execuție  
14.1. Garanția de Bună Execuţie se va constitui în conformitate cu art. 39 și art. 40 din H.G. nr. 
395/2016 cu modificările și completările ulterioare.  
14.2. Operatorul economic va constitui  Garanția de Bună Execuție, ca instrument de garantare pentru 
executarea Contractului, în valoare de 1% din prețul Contractului, respectiv suma de  ............. lei 
în termen de 5 zile de la semnarea Contractului prin depunere în numerar la Casieria Primăriei 
Orașului Drăgănești-Olt sau prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o 
instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii. 
14.3. Garanția de Bună Execuție devine anexă la Contract. 
14.4. Restituirea Garanției de Bună Execuţie se va face în conformitate cu prevederile art. 42 din H.G. 
nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare 
15. Garanția lucrărilor   
15.1. Perioada de garanție pentru lucrările executate va fi de ………… luni de la data semnării 
procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
15.2. Executantul va fi responsabil de remedierea oricărui viciu şi oricărei deteriorări a unei părţi a 
Lucrărilor ce se poate produce sau poate apărea în Perioada de Garanţie şi care: 

a) rezultă din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare de către 
Operator sau punerea în operă necorespunzătoare: şi/sau 

b) rezultă din orice acţiune sau lipsă de acţiune a Operatorului în Perioada de Garanţie. 
15.3. În Perioada de Garanţie, Operatorul nu va fi responsabil pentru uzura normală a Lucrărilor 
produsă pentru fiecare parte din Lucrări, începând cu data de începere a utilizării părţii respective de 
către Beneficiar. De asemenea, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura sau deteriorări care 
rezultă dintr-o utilizare necorespunzătoare a Lucrărilor. 
16. Recepţie şi verificări  
16.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de execuție a lucrărilor pentru a stabili 
conformitatea lor.  
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16.2  Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 
are obligaţia de a notifica, în scris, executantului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru 
acest scop. 
16.3. Recepția lucrărilor se fa face conform prevederilor H.G. 343/2017 - privind aprobarea 
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora de către o Comisie 
de recepție numită prin Dispoziție de Primarul Orașului Drăgănești-Olt. 
17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
17.1    (1)  Executantul are obligaţia de a începe executarea lucrărilor în maxim 48 de ore de la data 
emiterii ordinului de începere. 
(2) În cazul în care  executantul suferă întarzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de execuție a lucrărilor, şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 
17.2      (1) Lucrările executate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 
termen care se calculează de la data începerii executării lucrărilor.  

(2) În cazul în care:  
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează executantului, sau  
ii) alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către executant, îndreptățesc executantul de a solicita prelungirea perioadei de 
executare a lucrărilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, 
perioada de prestare și vor semna un act adițional.  
17.3    Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, executantul nu respectă termenul de executare, 
acesta are obligația de a notifica acest lucru, cu minim 3 zile înainte de expirarea termenului de 
executare a lucrărilor, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de executare asumate se face cu 
acordul părților, prin act adițional.  
17.4   În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executare, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități executantului.  
18. Ajustarea pretului contractului 
18.1 Pentru lucrările executate, plaţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 
propunerea financară. 
19. Amendamente  
19.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. 
20. Subcontractanţi 
20.1. Executantul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul. 
20.2. Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi. 
20.3. Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
20.4. Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
20.5. Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Executant de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 
20.6. Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc  partea lor din contract. 
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20.7. Executantul nu va avea dreptul de a înlocui/implica nici un subcontractant, în perioada de 
execuţie a contractului fără acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind 
înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți va fi înaintată de către Executant în vederea obţinerii 
acordului Achizitorului într-un termen rezonabil și care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de 
momentul începerii activității de către noii subcontractanți.  
20.8. Plata Subcontractanților cade în sarcina Executantului. 
21. Cesiunea  

Nu se aplică 
22. Forţa majoră 
22.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
22.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
22.3. 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. 
22.4. 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. 
22.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
23. Soluționarea litigiilor 
23.1 Achizitorul şi  executantul 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 legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
23.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele 
judecătorești din România.  
24. Limba care guvernează contractul 
24.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 
25. Comunicări 
25.1  (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. 
25.2  Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
26. Încetarea contractului 
26.1. - Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanței 
judecătorești, în următoarele condiții: 

- prin executare; 
- prin acordul de voinţă al părţilor; 
- prin denunţare unilaterală, în cazul neîndeplinirii culpabile a obligațiilor prezentului contract 

de către una dintre parti, caz în care partea prejudiciată este obligată să notifice cealaltă parte 
despre neîndeplinirea obligațiilor, contractul putând fi reziliat dupa 15 zile de la primirea 
notificarii; 

- prin denuntarea unilaterală, în una din următoarele situații: 
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a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, într-una dintre situaţiile care 
ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din 
Legea nr. 98/2016;  

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 
încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a 
fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

- la expirarea termenului prevăzut în contract; 
- prin imposibilitate fortuită de executare, caz in care se vor aplica masurile legale speciale 

prevazute în lege; 
- în cazul în care executantul este declarat în incapacitate de plăți sau împotriva sa a fost 

declarată procedura de insolvență; 
- în cazul în care una din părți cesioneaza obligațiile sale prevăzute de prezentul contract; 
- din orice alte cauze prevăzute de lege. 

26.2. - Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între 
părțile contractante. 
26.3.  - Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat 
încetarea contractului. 
27. Protecția datelor cu caracter personal 
27.1. În baza condițiilor specificate în Anexa la Contract. 
28. Legea aplicabilă contractului 
28.1  Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Părţile au înţeles să încheie astăzi, ........................, prezentul contract în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte.     

 
 

         Achizitor,                      Executant, 
 
U.A.T. ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT                                    ……………………………………                 
 



1 Clauza standard privind protecţia datelor cu caracter personal se semnează cu toti furnizorii (persoane împuternicite) care au acces la 
datele cu caracter personal sau care prelucrează date cu caracter personal pentru şi în numele Primăriei. 
 
 

 Anexa la Contractul  
nr. …………. din data de ………………. 

 

Clauza standard privind protecţia datelor cu caracter personall 

 

Părțile contractante:  

Beneficiarul: 

U.A.T. ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI - OLT cu sediul în orasul Draganesti-Olt, Judetul Olt, Str. Nicolae Titulescu, 
Nr. 150, tel/fax 0249 465 815, CUI 5209912, Cont IBAN ROO6TREZ50724510220XXXXX deschis la Trezoreria 
Caracal, reprezentată prin Primar – Ing. Marian Viorel TUDORICĂ,  în calitate de  
Beneficiar (pentru GDPR - Operator de date cu caracter personal) 

şi 

Prestatorul: 

S.C. ……………………………………, CIF …………..….., J………………., cu sediul în localitatea ………………., 
strada ……………………...., nr. ……, județul .……….., tel ………………, fax …………….., email: 
………………………, reprezentată prin ……………………………., având funcția de  ………………….., în calitate 
de Persoană împuternicită de operator, 

au convenit cu privire la prezenta clauză privind protecţia datelor cu caracter personal.  

Art. 1. Termeni și definiții: 

a) date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau 
identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau 
indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de 
localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, 
fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 
b) prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau 
asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, 
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, 
restricţionarea, ştergerea sau distrugerea; 
c) operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, 
singur sau impreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; 
atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul 
sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; 
d) persoană imputernieită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau 
alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului. 

Art. 2. Prevederi generale 

(1) În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi celelalte prevederi ale legislaţiei de punere în 
aplicare a acestuia, părţile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la: 
a) capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate, astfel cum sunt acestea stabilite de Regulament; 

mailto:panciu_stefan@yahoo.com


1 Clauza standard privind protecţia datelor cu caracter personal se semnează cu toti furnizorii (persoane împuternicite) care au acces la 
datele cu caracter personal sau care prelucrează date cu caracter personal pentru şi în numele Primăriei. 
 
 

b) informarea în caz de breşă de date a tuturor destinatarilor relevanţi, într-un interval maxim de 72 ore şi, în 
cazul prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a 
ajuns în atenţia acestuia: 
c) îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul (UE) 

2016/679. 
(2) Părţile convin cu privire la următoarele aspecte privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în temeiul 
contractului nr. ………. din data de ………………. 
 

i. obiectul prelucrării: datele cu caracter personal 

ii. durata prelucrării: ............................ 

iii. natura şi scopul prelucrării: de a îndeplinii obligațiile contractuale  

iv. tipul/tipurile de date cu caracter personal: nume și prenume, CNP, adrese, numere telefon, adrese email 

v. categoriile de persoane vizate: orice persoană ale cărui date sunt prelucrate 

Art. 3. Obligaţiile persoanei împuternicite 

Persoana împuternicită va îndeplini următoarele obligaţii: 
a) prelucrează datele cu caracter personal numai pe baza unor instrucţiuni documentate din partea 

operatorului, inclusiv în ceea ce priveşte transferurile de date cu caracter personal către o ţară terţă sau o 
organizaţie internaţională, cu excepţia cazului în care această obligaţie îi revine persoanei împuternicite în temeiul 
dreptului Uniunii sau al dreptului intern care i se aplică; în acest caz, notifică această obligaţie juridică 
operatorului înainte de prelucrare, cu excepţia cazului în care dreptul respectiv interzice o astfel de notificare 
din motive importante legate de interesul public; 
b) se asigură că persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat să respecte 

confidenţialitatea sau au o obligaţie statutară adecvată de confidenţialitate; 
c) adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea prelucrării, în conformitate cu prevederile art. 

32 din Regulament; 
d) recrutează o altă persoană împuternicită de operator numai cu autorizaţia scrisă, specifică sau generală, din 

partea operatorului, persoana recrutată pentru efectuarea de activităţi de prelucrare specifice în numele operatorului 
având aceleaşi obligaţii privind protecţia datelor prevăzute în contractul sau în alt act juridic încheiat între operator 
şi persoana împuternicită de operator; 
e) ţinând seama de natura prelucrării, oferă asistenţă operatorului prin măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, 
în măsura în care acest lucru este posibil, pentru îndeplinirea obligaţiei operatorului de a răspunde cererilor 
privind exercitarea de către persoana vizată a drepturilor prevăzute de Regulament; 
f) ajută operatorul să asigure respectarea obligațiilor prevăzute la articolele 32-36 din Regulament cu privire la 
securitatea prelucrării, notificarea încălcărilor securității datelor cu caracter personal, evaluarea impactului asupra 
protecției datelor și consultarea prealabilă, ținând seama de caracterul prelucrării și imformațiile aflate la 
dispoziția persoanei împuternicite de operator; 
g) la alegerea operatorului, şterge sau returnează operatorului toate datele cu caracter personal după încetarea 

furnizării serviciilor legate de prelucrare şi elimină copiile existente, cu excepţia cazului în care dreptul Uniunii 
sau dreptul intern impune stocarea datelor cu caracter personal; 

h) pune la dispoziţia operatorului toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea obligaţiilor 
prevăzute la prezentul articol, permite desfăşurarea auditurilor, inclusiv a inspecţiilor, efectuate de operator 
sau alt auditor mandatat şi contribuie la acestea. Persoana imputernicită de operator informează imediat 
operatorul în cazul în care, în opinia sa, o instrucţiune încalcă prezentul regulament sau alte dispoziţii din 
dreptul intern sau din dreptul Uniunii referitoare la protecţia datelor. 
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Art. 4. Prelucrarea şi stocarea datelor cu caracter personal 

Părţile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza 
legală a prelucrării. Orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a 
datelor, încheiat între părţi. De asemenea, perioada de stocare a datelor cu caracter personal prelucrate prin 
contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului. 

Art. 5. Accesul la datele cu caracter personal 
Datele cu caracter personal schimbate între părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terţe părţi 
neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, părţile vor lua toate măsurile tehnice şi 
organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligaţiile asumate prin această clauză: 

a. vor împiedica persoanele neautorizate să obţină acces la sistemele de prelucrare a datelor cu care sunt 
prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal; 

b. vor preveni utilizarea fără autorizaţie a sistemelor de prelucrare a datelor; 
c. se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces 

numai la datele la care au drept de acces şi că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, 
modificate sau eliminate fără autorizaţie în cursul prelucrării sau utilizării şi după stocare; 

d. se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără 
autorizaţie în timpul transmiterii electronice sau transportului şi că este posibil să verifice şi să stabilească 
către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de 
transmitere a datelor; 

e. se vor asigura că pot verifica şi stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele 
cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor; 

f. se vor asigura că, în cazul unei acţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate 
strict în conformitate cu prezentul contract încheiat între părţi; 

g. se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală; 
h. se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat. 

Art. 6. Prevederi finale 

Prezenta anexă face parte integrantă din contractul nr. ……………. din data de …………………….. 
Prevederile prezentei anexe se completează cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 şi ale legislaţiei de 
punere în aplicare a acestuia. 

Prezenta anexă s-a întocmit şi s-a semnat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
            BENEFICIAR,       PRESTATOR, 

   Operator de date cu caracter personal                                   Persoana împuternicită de operator, 

  U.A.T. ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT                                   ……………………………………….. 
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