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[CAIET DE SARCINI] 

SERVICII PROIECTARE - FAZA STUDIU DE FEZABILITATE - 

PROGRAM NAȚIONAL DE INVESTIȚII ”ANGHEL SALIGNY” - 

SISTEME DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE 
 

 

PREZENTUL CAIET DE SARCINI CONSTITUIE ANSAMBLUL CERINTELOR PENTRU CONTRACTUL DE 

SERVICII AVAND CA OBIECT:.  

SERVICII PROIECTARE - FAZA STUDIU DE FEZABILITATE - PROGRAM NAȚIONAL DE INVESTIȚII 

”ANGHEL SALIGNY” - SISTEME DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE 
CERINTELE PREZENTULUI CAIET DE SARCINI SUNT CONSIDERATE MINIMALE 

 

 

INFORMATII GENERALE 

Denumirea autorităţii contractante:   UAT Comuna Satchinez 

Denumirea achizitiei:  SERVICII PROIECTARE - FAZA STUDIU DE FEZABILITATE - 

PROGRAM NAȚIONAL DE INVESTIȚII ”ANGHEL SALIGNY” 

- SISTEME DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE 

Surse de finanţare:     Buget local 

Cod de clasificare CPV:     79314000-8  Studiu de fezabilitate 

Valoarea totală estimativă a achiziţiei:  130.000,00 lei fara TVA 
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1. OBIECTUL ACHIZITIEI   

Scopul achiziției îl reprezintă încheierea unui Contract de Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru:  

SERVICII PROIECTARE - FAZA STUDIU DE FEZABILITATE 

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și conține 

indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât ofertanții să elaboreze propunerea tehnico - 

financiară în corespondență cu necesitățile beneficiarului.  

Cerințele tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. Ofertele de servicii care 

nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse. 

Caietul de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și 

de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, condiții 

pentru certificarea conformității. Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la prescripții de proiectare și de calcul, la 

verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, la tehnici, procedee și metode de exploatare, reparare și 

intreținere, precum și la alte condiții cu caracter tehnic, în funcție de actele normative și reglementările în legătura cu 

desfășurarea lucrărilor. 

Prezenta documentație este elaborata spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii 

condițiilor specifice de desfășurare a contractului de proiectare 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertelor și conține 

ansamblul cerințelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica si financiară 

privind obiectul procedurii de atribuire. 
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2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea documentației tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții  

SERVICII PROIECTARE FAZA INTOCMIRE STUDIU DE FEZABILITATE - PROGRAM NAȚIONAL DE 

INVESTIȚII ”ANGHEL SALIGNY” 

Infiintare/dezvoltare retea inteligenta de distributie gaze naturale in comuna Satchinez, satele 

Barateaz si Hodoni, judetul Timis 

2.1 NECESITATE / OPORTUNITATE   

Până pe 26 aprilie 2022, autoritățile locale sunt așteptate să depună cereri de finanțare, prin Programul Național de 

Investiții ”Anghel Saligny”, pentru proiecte care vizează sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a 

branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale. 

Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei nr. 278/167/2022 

privind aprobarea Normelor metodologice a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, astfel că, din acest 

moment, autoritățile locale pot cere finanțare pentru proiectele prin care vom realiza 2.500 km de conducte de gaze și 

vom branșa 150.000 familii la rețeaua de distribuție a gazelor naturale. 

 

Conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

naţional de investiţii "Anghel Saligny", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 849/2021, denumită în 

continuare ordonanța de urgență, normele metodologice de aplicare a Programului pentru categoria de investiții 

prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din ordonanța de urgență, se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor 

publice şi administraţiei și al ministrului energiei.  

Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny", denumit în continuare Program, este un program multianual, finanțat 

de la bugetul de stat. Programul este  coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, având ca 

obiectiv general creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităților administrativ - teritoriale cu dotări tehnico-

edilitare și de acces la căile de comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață cât și a standardelor de  muncă 

pentru toți locuitorii României. Valoarea Programului este de 50.000.000 mii lei, limită maximă în baza căreia se pot 

încheia contracte de finanţare multianuale, în perioada 2021-2028. 

Conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. e) din ordonanța de urgență, în cadrul Programului se pot realiza obiective de 

investiţii care constau în realizarea de construcţii noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, 

modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare la 

construcţii existente şi care se încadrează în categoria de investiții sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a 

branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale. 
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Beneficiarii Programului sunt unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 95 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv comune, 

orașe/municipii, județe, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, constituite în conformitate cu 

prevederile art. 100 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară, constituite conform art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară.  

Obiectivele de investiţii din categoria prevăzută la art. 4 alin (1) lit. e) din ordonanța de urgență se realizează în cadrul 

Programului doar în situația în care sistemul de distribuție gaze naturale existent se află în proprietatea publică a unității 

administrativ-teritoriale beneficiare, iar acestea pot fi: 

a) înființarea de noi sisteme de distribuție gaze naturale;  

b) extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în localitățile din cadrul unei unități administrativ-teritoriale;  

c) modernizarea sitemelor de distribuție a gazelor naturale prin transformarea  în sisteme inteligente de distribuție a 

gazelor naturale. 

Pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din ordonanța de urgență se pot finanța prin Program 

cheltuielile necesare pentru înființarea și extinderea sistemelor de distribuție de gaze naturale, inclusiv branșamentele 

și racordurile la sistemul de transport al gazelor naturale, precum și cheltuielile necesare pentru transformarea 

sistemelor de distribuție a gazelor naturale existente în sisteme de distribuție inteligente, cu excepția cheltuielilor care 

sunt în sarcina concesionarului. 

În vederea derulării Programului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pune la dispoziție 

beneficiarilor platforma digitală „investitii.mdlpa.ro”. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației creează 

conturi individuale pe această platformă pentru unitățile administrativ-teritoriale și pentru subdiviziunile administrativ-

teritoriale ale municipiului București.  

În vederea includerii la finanțare prin Program, beneficiarii transmit, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentelor norme metodologie, următoarele documente: cererea de finanțare întocmită, devizul general estimativ, 

Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Consiliului Județean/Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

obiectivele de investiții realizate prin Asociație de Dezvoltare Intercomunitară pentru aprobarea  documentelor 

menționate anterior acesteia, precum și Hotărârile Consiliilor Locale/Hotărârile Consiliilor Județene pentru aprobarea 

parteneriatului, în situația prevăzută la art. 1 alin. (3) din normele metodologice. Pentru obiectivele de investiții constând 

în extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în localități din cadrul unei unități administrativ-teritoriale, 

beneficiarii transmit, pe lângă documentele prevăzute anterior, următoarele documente: declarația reprezentantului 

legal al beneficiarului din care să rezulte faptul că extinderea nu se află în sarcina concesionarului serviciului de 

distribuție existent și acceptul concesionarului privind preluarea în operare a serviciului de distribuție realizat. 
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De asemenea, cererea de finanțare se emite în format electronic, se semnează cu semnătură electronică calificată, 

conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică 

la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, și se încarcă pe platforma digitală „investitii.mdlpa.ro”. 

Prin normele metodologice de aplicare a Programului sunt stabilite criteriile de prioritizare în vederea repartizării 

echilibrate a fondurilor de la bugetul de stat prin Program, pe judeţe, astfel încât să se atingă obiectivul de coeziune 

teritorială, utilizându-se cel puțin unul din criteriile de prioritizare de la art. 2 din normele metodologice. 

După finalizarea perioadei de depunere a cererilor de finanțare și a documentelor necesare prevăzute la art. 6 alin. (1) 

din normele metodologice, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în urma analizării conformității 

administrative și tehnice a proiectelor depuse cu cerințele stabilite în Program și în urma aplicării criteriilor de prioritizare 

și efectuării analizei interne, aprobă lista obiectivelor de investiții incluse la finanțare prin Program, prin ordin comun al 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei. 

Contractele de finanțare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și 

beneficiari au o durată de maximum 5 ani bugetari, definiți conform art. 2 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare, fără a depăși data de 31 decembrie 2028 și se încheie în 

limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care 

se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea 

creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare. În funcție de prevederile bugetare aprobate anual 

cu această destinație, durata contractelor de finanțare poate fi prelungită cu maxim 3 ani bugetari, fără a depăși data 

de 31 decembrie 2028. Totodată, începând cu anul bugetar 2024, contractele de finanțare se pot încheia doar în situația 

depunerii de către beneficiari a unei declarații pe propria răspundere privind finalizarea obiectivului de investiții până 

la data de  31 decembrie 2028. Valoarea alocată de la bugetul de stat prin contractele de finanțare nu se poate majora. 

În vederea încheierii contractelor de finanțare, beneficiarii sunt obligați să încarce în Platforma digitală documentele 

prevăzute la art. 9 alin. (1) din normele metodologice. De asemenea, ulterior încheierii contractelor de finanțare și 

anterior depunerii fiecărei solicitări de transfer, beneficiarii sunt obligați să încarce în platforma digitală documentele 

prevăzute la art. 10 alin. (1) din normele metodologice, actualizate, dacă este cazul, precum și documentele prevăzute 

la art. 10 alin. (3) din normele metodologice, în funcție de stadiul de implementare al obiectivului de investiție, sub 

sancțiunea neefectuării transferului sumelor solicitate de la bugetul de stat până la data actualizării/completării 

documentației. 

Pentru finanțarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții beneficiarii deschid conturi la unități ale 

Trezoreriei Statului, în care vor fi virate sumele aferente alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar acesta virează prin ordin de plată sumele alocate către beneficiari în 

conturile deschise la Trezoreria Statului. Beneficiarii asigură evidența alocării și utilizării sumelor virate în conturile 

deschise la unitățile Trezoreriei Statului și răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea 

obiectivelor de investiții. 

Finanțarea Programului se asigură din sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu 

această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, la o poziţie distinctă de 

cheltuieli, din sume din bugetele locale alocate cu această destinaţie și din alte surse legal constituite. Sumele alocate 
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de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin program, sunt surse 

de finanţare complementare pentru bugetele locale. 

După încheierea contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației solicitarea privind transferul sumelor necesare pentru decontarea bunurilor achiziționate, serviciilor 

prestate, lucrărilor executate, în funcție de necesități, în limita contractelor de finanțare multianuale încheiate. Solicitarea 

de transfer are în vedere numai bunurile achiziționate, serviciile prestate, lucrările executate, după aprobarea listei 

prevăzute la art. 7 din normele metodologice. Suma care se acordă de la bugetul de stat pentru finanțarea obiectivelor 

de investiții prin Program se transferă beneficiarilor în limita creditului bugetar anual al Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației aprobat cu această destinație, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de 

transfer a sumelor necesare pentru decontarea bunurilor achiziționate/serviciilor prestate/lucrărilor executate. 

În termen de 20 de zile lucrătoare de la transferul sumelor menționat mai sus, beneficiarii au obligația să le vireze prin 

ordin de plată către prestatorii de servicii/executanții de lucrări/furnizorii de bunuri, după caz, și să transmită, prin 

intermediul platformei digitale justificarea utilizării sumelor, pentru monitorizarea utilizării sumelor transferate de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu destinația finanțării 

cheltuielilor prevăzute în contractele de finanțare multianuale. Iar în situația în care beneficiarii nu virează sumele în 

termenul de 20 de zile lucrătoare, trebuie să justifice motivul neefectuării viramentului și să le returneze în bugetul 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului 

inițial de 20 de zile.  

Beneficiarii sunt responsabili pentru derularea eficientă a procesului de implementare a obiectivelor de investiții 

aprobate în cadrul Programului. Totodată, beneficiarii au obligația să pună la dispoziția Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative privind derularea investiției, 

răspunzând de realitatea, exactitatea și legalitatea acestora, precum și de sumele cheltuite în scopul pentru care au fost 

alocate. De asemenea, beneficiarii răspund, potrivit legii, de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziție publică, de derulare a contractelor încheiate, de respectarea obligațiilor asumate prin 

contractele de finanțare, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin Program, potrivit 

destinației pentru care au fost alocate. Sumele acordate și neutilizate până la finele anului în care au fost acordate 

urmează regimul juridic prevăzut de reglementările emise în temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările 

și completările ulterioare. 

În vederea monitorizării şi verificării derulării obiectivelor de investiţii din cadrul programului, se constituie o structură 

specializată, în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Structura de  monitorizare și verificare, 

denumită în continuare structură, se înființează în cadrul Direcției generale dezvoltare regională și infrastructură (DGDRI) 

și este subordonată direct directorului general al DGDRI, potrivit prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului 

nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. 

Structura monitorizează și verifică obiectivele de investiții ce se derulează prin Program reprezintă procesul continuu 

de colectare sistematică de informații privind modul de derulare a acestora, analiza și valorificarea informației, proces 

care se efectuează de la data încheierii contractelor de finanțare și până la recepția la terminarea lucrărilor. Prin excepție, 

structura verifică, la sesizare, dacă beneficiarii mențin în funcțiune și asigură exploatarea obiectivelor de investiții, pe 

perioada cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale. Structura nu are atribuții în 
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verificarea procedurilor de achiziție publică de atribuire a contractelor de furnizare/servicii/lucrări încheiate de 

beneficiari în vederea realizării obiectivelor de investiții finanțate prin Program. 

2.2 OBIECTIVE SI BENEFICII  

a)creșterea standardelor de viață și de locuit ale populației prin asigurarea unor condiții îmbunătățite pentru încălzirea 

locuințelor sau prepararea hranei față de condițiile de locuire existente; 

b)reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid 

3. DESCRIERE SERVICII   

ETAPA 1 : 

1. Intocmire Deviz General pentru obiectivul: «Infiintare/dezvoltare retea inteligenta de distributie gaze naturale in 

comuna Satchinez, satele Barateaz si Hodoni, judetul Timis» 

ETAPA 2 : 

1. Documentatie obtinere certificat de urbanism pentru obiectivul: «Infiintare/dezvoltare retea inteligenta de 

distributie gaze naturale in comuna Satchinez, satele Barateaz si Hodoni, judetul Timis» 

2. Documentatie obtinere avize de amplasament pentru obiectivul: «Infiintare/dezvoltare retea inteligenta de 

distributie gaze naturale in comuna Satchinez, satele Barateaz si Hodoni, judetul Timis» 

3. Proiect faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul: «Infiintare/dezvoltare retea inteligenta de distributie gaze 

naturale in comuna Satchinez, satele Barateaz si Hodoni, judetul Timis» 

Studiul de fezabilitate se va face în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016, Anexa 4, privind etapele de elaborare 

și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice. 

In elaborarea Studiului de Fezabilitate se vor respecta prevederile: 

- Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare  

- HG nr. 907/2016. 

 

4. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI 

Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate de către prestator în 

propunerea sa tehnică, întocmită conform caietului de sarcini transmis de către beneficiar. 

Prestatorul se obligă să presteze serviciile în perioada de timp precizată. 
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Prestatorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror, reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din 

încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrare, etc.), legate de echipamentele, 

materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru/în legătură cu produsele achiziționate sau în legătură cu prestarea 

serviciilor. 

Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materiale, instalațiile, 

echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de și pentru contract, în măsura în 

care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract. 

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. 

Totodată, este respunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea 

personalului folosit pe toată durata contractului. 

Prestatorul va păstra secretul asupra datelor furnizate de beneficiar și a rezultatelor obținute față de terți. în cazul în 

care prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate Beneficiarului, părțile vor stabili de comun acord prelungirea 

perioadei de prestare a serviciului. Completările și modificările solicitate de către Autoritatea de Management și de către 

consultantul acesteia, în perioada de verificare a documentației se vor realiza în termenul impus de către aceaste 

autorități. 

5. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITIORULUI 

Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția Prestatorului informațiile pe care le consideră necesare pentru 

Prestator, precum și alte date/informații/documente solicitate în mod expres de acesta pentru prestarea serviciului. 

Beneficiarul are obligația să plătească Prestatorului contravaloarea serviciului prestat conform celor precizate în 

prezentul caiet de sarcini. 

Beneficiarul va acorda Prestatorului sprijin pentru obținerea informațiilor tehnice și de altă natură care pot fi în mod 

rezonabil necesare pentru execuția contractului, precum și pentru culegerea volumului de date inițiale necesare pentru 

executarea serviciilor angajate prin contract 

6. DURATA CONTRACTULUI 

Durata contractului va fi de 60 de zile calendaristice. 

 

Completările și modificările solicitate de către Autoritatea de Management și de către consultantul acesteia, în perioada 

de verificare a documentației se vor realiza în termenul impus de către aceaste autorități, daca este cazul. 

 

Beneficiarul are obligația emiterii ordinului de începere al serviciului în maximum 2 de zile lucrătoare de la data semnării 

Contractului. 

 

Contractul intră în vigoare de la data semnării de către ambele părți și înregistrării acestuia la sediul beneficiarului și 

încetează la data încheierii proceselor verbale de recepție pentru documentația Etapa III, semnate de ambele părți "fără 

obiecțiuni". 



 
                                                                                                            

România 
Județul Timiș 

Primăria Comunei Satchinez 

 

7. PRETUL SI PLATA CONTRACTULUI 

Valoarea contractului este de 130.000,00 lei fara TVA 

Prețul va fi exprimat în lei și va respecta prețul ofertat respectând în totalitate cerințele caietului de sarcini. 

Prețul ofertat va fi păstrat ferm pe toată perioada de derulare a contractului,neacceptându-se ajustarea lui pe perioada 

derulării contractului. 

Plățile se vor efectua doar în contul din Trezorerie al executantului. 

Termen de plată este de maximum  de 30 zile. 

 

8. LEGISLATIE 

La întocmirea studiului se va avea în vedere respectarea reglementărilor și normelor în vigoare, interne sau europene, 

referitoare la acest tip de lucrări. 

Proiectantul va completa și modifica documentația în funcție de observațiile emise de către Beneficiar și (AM) 

Autoritatea de Management, inclusiv firma de consultanță ce are în vedere promovarea investiției. – daca este cazul. 

Documentația se va executa cu respectarea standardului SR ISO 9001/2015 "Sisteme de management al calității 

Cerințe". 

Proiectantul va completa și modifica documentația în funcție de observațiile emise de organismele și autoritățile 

abilitate în vederea promovării investiției. 

Se vor preciza documentele tehnice, normative aplicabile în vigoare referitoare la protecția sănătății, prevenirea și 

stingerea incendiilor, securitatea muncii și protecția mediului înconjurător. 

Studiul se va întocmi în conformitate cu cerințele HG nr. 907/2016, dar ținând cont de faptul că, pentru realizarea lucrării 

se preconizează ca UAT să acceseze fonduri nerambursabile, trebuie avut în vedere ca analiza de senzivitate, analiza de 

risc și analiza cost-beneficiu să se realizeze și în conformitate cu cerințele din „Ghidul solicitantului". 

Devizul general de lucrări de reabilitare a rețelelor termice primare va fi întocmit în conformitate cu Anexa 2 la H.G. 

907/2016  

 

9. RECEPTIE SI MODALITATI DE PLATA  

Documentația va fi predată în 5 exemplare pe hârtie și 3 pe suport magnetic (CD) în limba română.. 

Odata cu receptionarea si plata documentatiei, prestatorul cedeaza dreptul sau de autor in favoarea autoritatii 

contractante, fara a mai emite nici un fel de pretentii legate de aceasta . 

Recepţia se va executa după predarea documentaţiei care face obiectul prezentului caiet de sarcini. 

Decontarea serviciilor se va face numai după semnarea procesului verbal de recepţie, FARĂ OBIECŢIUNI, pe baza de 

factură emisă de prestator; 

Condiții de recepție : 

Recepția se va face conform standardelor și normativelor în vigoare la data întocmirii studiului. 

Recepția se efectuează atunci când toate etapele lucrării și verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederilor 

prezentului caiet de sarcini. 

 În urma acestei recepții se încheie procesul verbal de recepție. 

Studiul se va elabora și preda beneficiarului la termenul convenit și va analiza soluțiile de reabilitare optime și tratarea 

celorlalte cerințe, conform prezentului caiet de sarcini, HG 907/2016 și Ghidul Solicitantului (daca este cazul) 

Datele de intrare în analiza tehnico-economică vor fi cele prezentate de către beneficiar. 

Documentația se va elabora cu asigurarea respectării standardelor aplicabile. 



 
                                                                                                            

România 
Județul Timiș 

Primăria Comunei Satchinez 

REDACTAT 

SERVICII AUXILIARE ACHIZITII PUBLICE 

Razvan DAVID 

 
 

 
 

  
 

t: +40 751 757 361 
e: office@assistco.ro 
 

De asemenea, Studiul de fezabiliate și indicatorii tehnico-economici se vor supune analizei și aprobării Beneficiarului 

prin hotărâre a Consiliului Local  

 

10. PREZENTAREA OFERTEI 

10.1.  DOCUMENTE DE CALIFICARE 

 

Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Naționale De Mediu 

Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Din Domeniul Social și Al Relațiilor De Muncă 

Declaratie privind conflicul de interese  

Formular declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale 

Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor beneficiarului prevazute in documentatia de atribuire 

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Declaraţie privind eligibilitatea 

Declaraţie privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 

Declaraţie privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 

Declaraţie privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016  

 

10.2. PROPUNEREA TEHNICA 

 

Ofertanții vor întocmi oferta tehnică astfel încât aceasta: 

- să răspundă în totalitate cerințelor din caietul de sarcini și legislației în vigoare. 

 

10.3. PROPUNEREA FINANCIARA 

 

Ofertanții vor elabora propunerea financiară astfel încât să furnizeze toate informațiile necesare cu privire la preț și la 

alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. 

Oferta financiară se va prezenta sub forma prețului fără TVA  

Prețul: 

a. va fi ferm pe toată durata contractului; 

b. va include toate cheltuielile legate de manoperă, deplasări, materiale și echipamentele necesare elaborării studiului, 

cât și oricare alt gen de cheltuieli care concură la elaborarea studiului 

 

 

 

SECRETAR GENERAL UAT – PENTRU LEGALITATE            

Andrei ROBANESCU 

 

VIZAT RESPONSABIL ACHIZTII PUBLICE 

Maria RABONTU 

 

SOLICITANT ACHIZITIE                                                                                                                             

Sorin Constantin CHIRCEA 

 

VIZAT CONTABILITATE 

Georgeta BERBECE 
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FORMULARE PENTRU OFERTANTI 

PRIVIND ATRIBUIREA CONTRCTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA AVAND CA OBIECT  

SERVICII PROIECTARE - FAZA STUDIU DE FEZABILITATE - PROGRAM NAȚIONAL DE 

INVESTIȚII ”ANGHEL SALIGNY” - SISTEME DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE 

  

Nr.crt. Denumire 

1 Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Naționale De Mediu 

2 Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Din Domeniul Social și Al Relațiilor De 

Muncă 

3 Declaratie privind conflicul de interese  

4 Formular declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale 

5 Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor beneficiarului prevazute 

in documentatia de atribuire 

6 Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

7 Formular propunere financiara 

8 Declaraţie privind eligibilitatea 

9 Declaraţie privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 

10 Declaraţie privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 

11 Declaraţie privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 
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 Formular Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Nationale De Mediu 

                                 

Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 

DIN DOMENIUL  MEDIULUI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI 

 

 

   Prin aceastã declarație subsemnat(ul)/a ………………………………..   reprezentant legal al 

…………………………………………., ofertant la achizitia directa pentru executia: ………………….(obiectivul de 

invesțiție) declar pe propria raspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã 

vom respecta si implementa serviciile cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia 

adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, 

convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul mediului si protectiei mediului. 

 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori 

unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnarea ofertei      ............................................ 

Numele  şi prenumele semnatarului     ............................................ 

Capacitate de semnătură                                                              ........................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                                                                        .......................................... 

Ţara de reşedinţă         ..................................................... 

Adresa          .................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)     .................................................... 

Telefon / Fax                                     .................................................... 

Data                                                                 ................................................... 
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Formular Declaratie Privind Respectarea Reglementãrilor Din Domeniul Social Si Al Relațiilor De 

Munca 

 

Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 

DIN DOMENIUL SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ 

 

 

Subsemnatul ……………………............................... (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), 

reprezentant al ………………………............................................ (denumirea ofertantului si datele de identificare) 

declar pe propria raspundere cã vom respecta si implementa serviciile cuprinse în ofertã conform 

reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin 

acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul social si al relatiilor 

de munca. 

De asemenea, declar pe propria raspundere 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. 

 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori 

unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 

 

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei      ............................................ 

Numele  şi prenumele semnatarului     ............................................ 

Capacitate de semnătură                                                              ........................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                                                                        .......................................... 

Ţara de reşedinţă         ..................................................... 

Adresa          .................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)     .................................................... 

Telefon / Fax                                     ....................................................        

Data                                                                 ...................................................   
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Formularul  DECLARATIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 60 DIN 

LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 
 

 

DECLARATIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 60 DIN LEGEA NR. 

98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE 

 

 

Subsemnatul(a), .................................., reprezentant legal al 

.................................................................. cu sediul in ………………………………………………………………, 

localitatea ………………………….., judet ………………, în calitate de ofertant la achizitia directa pentru 

atribuirea contractului având ca obiect 

_______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ cod CPV 

__________________________________________________ organizată de COMUNA SATCHINEZ, declar pe proprie 

răspundere, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii, că: NU mă încadrez în nici una din situaţiile 

prevăzute la articolul 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv: 

 

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare 

şi/sau nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 

doilea inclusiv, sau care se află în relaţii comerciale cu persoane care deţin funcţii de decizie în 

cadrul autorităţii contractante; 

- nu am 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. 

 

Subsemnatul(a) ................................... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 

interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 

contractului sau, în cazul în care vom fi desemnați câştigători, pe parcursul derulării contractului. 

De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 

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

documente doveditoare de care dispun. 

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

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii 

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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Formularul  DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE1 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE 

 

 

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al 

................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), în nume propriu şi în numele 

asocierii, declar că sunt de acord cu toate prevederile contractului publicat în cadrul prezentei achizitii 

directe şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.  

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Prezentul formular are rol orientativ. Va putea fi prezentat orice document cu valoare de declaratie pe proria raspundere. 

Omiterea prezentarii declaratiei de acceptare a clauzelor contractuale va fi temei pentru solicitarea de clarificari. 
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Formularul  DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ACCEPTAREA CERINTELOR 

BENEFICIARULUI PREVAZUTE IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ACCEPTAREA CERINTELOR BENEFICIARULUI 

PREVAZUTE IN DOCUMENTATIA DE OFERTARE 

 

 

     Subsemnatul _________________________________________________________________________________, 

reprezentant împuternicit al ____________________________________________________________________________, 

participant la atribuirea contractului de achizitie publica desfasurata prin  anunt publicitar  având  ca  

obiect  „____________________________________________________________________________”, mentionez ca am 

luat la cunostinta despre cerintele prevazute in documentatia de ofertare, in caietul de sarcini, 

respectiv in Proiectul Tehnic aprobat, precum si in normele si normativele tehnice din domeniul din 

care face parte contractul in vigoare si ma oblig sa le respect in totalitate. Ma oblig sa prestez 

serviciile solicitate in integralitatea lor, conform normelor, normativelor si stasurile in vigoare la nivel 

national, iar in cazul modificarii acestora pe timpul derularii contractului, sa aplic noile reglementari 

fara costuri suplimentare pentru beneficiar.. 

Declar că nivelul tehnic solicitat și prezentat va fi menținut pe întreaga perioadă de derulare a 

contractului.  

Ca urmare, îmi insusesc caietul de sarcini in totalitate și documentația de oferte asa cum a fost 

publicat, cu clarificarile si completarile ulterioare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 Prin prezentul acord, am fost înștiințat referitor la faptul că în conformitate  cu cerințele 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal precum și a 

dispozițiilor legale în vigoare, Comuna Satchinez are statutul de operator de date cu caracter personal.  

Am fost informat asupra faptului că datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar de 

subsemnatul, în desfășurarea procedurilor de achiziție publică  precum și în executarea unui eventual 

contract, sunt prelucrate de Comuna Satchinez, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului 

European nr. 679/2016. Scopul colectării acestor date îl reprezintă acela de a fi utilizate doar și numai în 

desfășurarea procedurii de achiziție publică precum și în executarea contractului (în cazul în care acesta va 

fi încheiat cu dumneavoastră). 

Am luat la cunoștință asupra faptului că în cazul existenței unui refuz de furnizare a anumitor date 

cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfășurarea în mod legal a procedurilor, va fi atrasă după 

sine respingerea ofertei. 

În măsura în care consider că este cazul, mă oblig să îmi exercit drepturile de acces, intervenţie şi 

de opoziţie  privind datele cu caracter personal furnizate, în condiţiile prevăzute de Regulamentul  U.E. 

nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei. 

Având în vedere cele expuse mai sus, înțeleg să îmi exprim consimțământul   în mod liber și 

neechivoc, la prelucrarea  datelor cu caracter personal, de către operatorul de date cu caracter personal, 

în vederea desfășurării procedurii de achiziție publică și executare a contractului. 

 

 

Semnătură Dată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

Formularul  FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA 

 

 

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

 (denumirea autorității contractante şi adresa completă) 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  

............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne obligam ca, în conformitate cu 

prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam serviciile 

„...............................................................” (denumirea lucrării) pentru suma de ...........................lei, (suma în litere 

şi în cifre), fără TVA. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile cât 

mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să predam documentatia în termen de 

................................... zile calendaristice. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere şi 

cifre) respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi 

poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4.Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 

constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

5. Precizăm că: 

 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar „alternativa” 

 nu depunem oferta alternativă 

(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 

constituim garanţia de buna execuţie in cuantum de 5 % din valoarea fara TVA a contractului. 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  
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Formularul  DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________________________,  

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea respingerii ofertei şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals 

în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv: 

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. 181-185din 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. 
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De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 

aplicate faptei de fals în acte publice, ca nici un membru al organului de administrare, de conducere 

sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul 

acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016. 

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

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

documente doveditoare de care dispunem. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________. 

  (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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Formularul  DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 

 

 

Subsemnatul ________________________________, reprezentant împuternicit al 

________________________________________ cu sediul in ________________________________________________, în 

calitate de ofertant la achizitia directa „________________________________________________________”, cod 

CPV ______________________________, organizată de __________________________________________________, 

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

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

documente doveditoare de care dispun. 

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

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

documente doveditoare de care dispun. 

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

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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Formularul  DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 165 DIN LEGEA 98/2016 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 165 DIN LEGEA 98/2016 

 

 

Subsemnatul ________________________________, reprezentant împuternicit al 

________________________________________ cu sediul in ________________________________________________, în 

calitate de ofertant la achizitia directa „________________________________________________________”, cod 

CPV ______________________________, organizată de __________________________________________________,  

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea respingerii ofertei şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals 

în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a 

contribuţiilor la bugetul general consolidat. 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt 

complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în 

scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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Formularul  DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016 

 

 

Subsemnatul ________________________________, reprezentant împuternicit al 

________________________________________ cu sediul in ________________________________________________, în 

calitate de ofertant la achizitia directa „________________________________________________________”, cod 

CPV ______________________________, organizată de __________________________________________________,  

declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:  

a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 

b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activității; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea; 

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul 

sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii 

nu a condus la o distorsionare a concurenței; 

g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui 

contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune 

încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, 

plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 

h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 

autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor 

de calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint documentele 

justificative solicitate; 

i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin 

informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență 

semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire, 

selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic 

pe care-l reprezint.  
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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 :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


