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  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 4.174 din 27 septembrie 2016, 
  având în vedere prevederile: 
  - Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
  - Hotărârii 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, 
  luând în considerare: 
  - necesitatea standardizării documentaţiei aferente procedurilor de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică de substanţe biocide derulate de către unităţile sanitare; 
  - prevenirea apariţiei erorilor în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii publice 
de substanţe biocide; 
  - necesitatea fluidizării şi perfecţionării procesului de achiziţie publică prin prevenirea 
întârzierilor în iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 
  - necesitatea optimizării activităţii de elaborare a documentaţiilor de atribuire, prin 
responsabilizarea autorităţilor contractante în legătură cu conţinutul acestora, 
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
ale art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea 
nr. 244/2015, cu completările ulterioare, 

  ministrul sănătăţii şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emit 
următorul ordin: 

  ART. 1 
 
  Se aprobă modelul de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse 
biocide, cuprinzând Fişa de date, DUAE, Specificaţii tehnice şi Modelul de contract, 
prevăzute în anexele nr. 1a), 1b), 1c), 2, 3 şi 4 la prezentul ordin. 
  ART. 2 
 



  Autorităţile contractante care demarează proceduri de atribuire în vederea achiziţionării 
de substanţe biocide prevăzute în prezentul ordin au obligaţia utilizării acestei documentaţii 
începând cu data prezentului ordin, prin transmiterea ei în Sistemul electronic de achiziţii 
publice în vederea iniţierii procedurii de atribuire. 
  ART. 3 
 
  Anexele fac parte integrantă din prezentul ordin. 
  ART. 4 
 
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

                Ministrul sănătăţii, 
               Vlad Vasile Voiculescu 

       Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, 
                 Bogdan Puşcaş 
 

  ANEXA 1.a) 
 
 
                          FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
 
    SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
    I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Denumire oficială:                                                          │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Adresa:                                                                     │ 
├────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────┤ 
│Localitate:                                 │Cod poştal:   │Ţara:           │ 
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┴────────────────┤ 
│Punct(e) de contact:                        │Telefon:                       │ 
│În atenţia                                  │                               │ 
│Persoana responsabilă pentru Fişa de date   │                               │ 
│Desemnată de autoritatea contractantă       │                               │ 
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│E-mail: _________________________           │Fax:                           │ 
├────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤ 
│Adresa/ele de internet (dacă este cazul):                                   │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Alte informaţii pot fi obţinute la:                                         │ 
│                                                                            │ 
│                            X Punctul (punctele) de contact menţionat(e)    │ 
│                              anterior                                      │ 
│                           [] Altele: completaţi anexa A.I                  │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Caietul de sarcini, documentaţia specifică (pentru concesiuni) şi/sau       │ 
│documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi│ 
│sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la: toate documentele sunt   │ 
│postate pe SEAP www.e-licitaţie.ro                                          │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Ofertele/proiectele sau solicitările/cererile de participare sau            │ 
│candidaturile trebuie transmise la:                                         │ 
│                           X Punctul (punctele) de contact menţionat(e)     │ 
│                             anterior                                       │ 
│                          [] Altele: completaţi anexa A.III                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită  │ 
│de depunere a ofertelor/candidaturilor                                      │ 



│Zile: 9 (înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor)     │ 
│(Pentru procedurile de licitaţie deschisa) Acest termen este orientativ,    │ 
│autoritatea contractantă urmând a aplica corespunzător prevederile legale în│ 
│legătură cu solicitările de clarificări şi răspunsurile asociate acestora.  │ 
│      4 (înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor)     │ 
│(Pentru procedura simplificata)                                             │ 
│Răspunsurile la clarificări/contestaţii/decizii CNSC/măsuri de remediere vor│ 
│fi publicate în mod exclusiv pe SEAP (www.e-licitaţie.ro), respectiv vor fi │ 
│anexate anunţului de participare în cadrul secţiunii Documentaţie şi        │ 
│clarificări.                                                                │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
    I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 
         (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE) 
┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ 
│[] Minister sau orice altă autoritate    │                                  │ 
│naţională sau federală, inclusiv         │[] Servicii publice generale      │ 
│subdiviziunile regionale sau locale      │                                  │ 
│ale acestora                             │[] Apărare                        │ 
│[] Agenţie/birou naţional sau federal    │[] Ordine şi siguranţă publică    │ 
│[] Colectivitate teritorială             │[] Mediu                          │ 
│[] Agenţie/birou regional sau local      │[] Afaceri economice şi financiare│ 
│[] Organism de drept public              │X Sănătate                        │ 
│[] Instituţie/agenţie europeană sau      │[] Construcţii şi amenajări       │ 
│organizaţie europeană                    │teritoriale                       │ 
│                                         │[] Protecţie socială              │ 
├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 
│                                         │[] Recreere, cultură şi religie   │ 
│[] Altele (precizaţi                     │[] Educaţie                       │ 
│                                         │[] Altele (precizaţi):            │ 
├─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤ 
│Autoritatea contractantă acţionează în numele altor                         │ 
│autorităţi contractante                                      da [] nu X     │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
    SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
    II.1) DESCRIERE 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│II.1.1) Denumirea dată contractului/concursului/proiectului de autoritatea  │ 
│contractantă/entitatea contractantă                                         │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Se va menţiona de către autoritatea contractantă categoria produselor ce    │ 
│fac obiectul contractului.                                                  │ 
│NOTĂ: În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să            │ 
│achiziţioneze mai multe tipuri de produse biocide, recomandarea este să     │ 
│existe o singură procedură de achiziţie derulată pe loturi.                 │ 
│Nu se vor preciza denumiri comerciale ale produselor                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a │ 
│produselor sau de prestare a serviciilor                                    │ 
├───────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┤ 
│a) Lucrări              [] │b) Produse           X │c) Servicii          [] │ 
├───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤ 
│Executare               [] │Cumpărare            X │Categoria               │ 
│Proiectare şi executare [] │Leasing             [] │serviciilor:    nr. [][]│ 
│Executarea, prin orice  [] │Închiriere          [] │                        │ 
│mijloace, a unei lucrări,  │Închiriere cu       [] │                        │ 
│conform cerinţelor         │opţiune de cumpărare   │                        │ 
│specificate de autoritatea │O combinaţie între  [] │                        │ 
│contractantă               │acestea                │                        │ 
├───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤ 
│Locul principal de         │Locul principal de     │Locul principal de      │ 
│executare                  │livrare                │prestare                │ 
│......................     │Se va completa         │....................    │ 
│                           │sediul autorităţii     │                        │ 
│Cod NUTS [][][][][][]      │contractante           │Cod NUTS [][][][][][]   │ 
│                           │Cod NUTS [][][][][][]  │                        │ 
├───────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┤ 



│II.1.3) Procedura implică                                                   │ 
│Un contract de achiziţii publice                              []            │ 
│Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)  []            │ 
│încheierea unui acord-cadru                                   []            │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz)                         │ 
│*Modul de finalizare a procedurii de achiziţie va fi stabilit de autoritatea│ 
│contractantă.                                                               │ 
│NOTĂ: În cazul în care autoritatea contractantă finalizează procedura de    │ 
│achiziţie prin încheierea unui acord-cadru, recomandarea este ca acesta să  │ 
│fie încheiat cu toţi operatorii economici care au depus oferte admisibile şi│ 
│cu posibilitatea de reluare a competiţiei între aceştia.                    │ 
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤ 
│Acord-cadru cu mai mulţi              │Acord-cadru cu un singur             │ 
│operatori economici               []  │operator economic                 [] │ 
│                                      │                                     │ 
│                                      │                                     │ 
│Numărul [][][] sau, după caz, numărul │                                     │ 
│maxim [][][] de participanţi la       │                                     │ 
│acordul-cadru preconizat              │                                     │ 
├──────────────────────────────────────┤                                     │ 
│Posibilitatea de a relua competiţia cu│                                     │ 
│semnatarii acordului-cadru            │                                     │ 
│             da [] nu []              │                                     │ 
│Dacă DA,                              │                                     │ 
│Reluarea competiţiei se va face în    │                                     │ 
│SEAP:                                 │                                     │ 
│ da [] nu []                          │                                     │ 
│                                      │                                     │ 
│ ____________________________________ │                                     │ 
│(se fac precizări suplimentare        │                                     │ 
│referitoare la modul de desfăşurare a │                                     │ 
│reluării competiţiei între semnatarii │                                     │ 
│unui acord-cadru)                     │                                     │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Durata acordului-cadru: Durata în ani: [][] sau în luni: [][][] *Se va      │ 
│completa de autoritatea contractantă                                        │ 
│Notă: Autoritatea contractantă va stabili durata maximă a acordului-cadru   │ 
│de 4 ani numai dacă la nivel naţional nu se prefigurează în această perioadă│ 
│apariţia unui laborator/organism naţional de testare a dezinfectanţilor;    │ 
│Durata acordului-cadru de 2 ani cu posibilitatea reluării competiţiei sau   │ 
│potrivit art. 118 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, parţial fără     │ 
│reluarea competiţiei şi parţial cu reluarea competiţiei, nu este afectată de│ 
│modificări substanţiale în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor tehnice │ 
│stabilite iniţial (în măsura în care dezinfectanţii sunt apreciaţi tehnic   │ 
│din punct de vedere al eficacităţii, şi nu al compoziţiei chimice).         │ 
│Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani:           │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│................                                                            │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a            │ 
│acordului-cadru (după caz; numai în cifre):                                 │ 
│Valoarea estimată fără TVA:________     Moneda:____________ sau intervalul: │ 
│între ____________şi______________    Moneda:____________                   │ 
│Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se   │ 
│cunosc):____________                                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor    │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                                                                            │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)             │ 
├─────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────┤ 
│                             │Vocabular principal       │                   │ 
├─────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤ 
│Obiect principal             │33631600-8 antiseptice şi │                   │ 
│                             │dezinfectante             │                   │ 
│                             │                          │                   │ 



├─────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┤ 
│Obiect(e) suplimentar(e)     │[][].[][].[][].[][]-[]    │                   │ 
│                             │[][].[][].[][].[][]-[]    │                   │ 
│                             │[][].[][].[][].[][]-[]    │                   │ 
│                             │[][].[][].[][].[][]-[]    │                   │ 
├─────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────┤ 
│II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de     │ 
│achiziţii publice (GPA)                                     da [] nu []     │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări                               │ 
│privind loturile utilizaţi anexa B de câte ori            da [] nu []       │ 
│este necesar, pentru fiecare lot în parte)                                  │ 
│*Se va completa de autoritatea contractantă                                 │ 
│Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă): │ 
├────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────┤ 
│un singur lot        [] │unul sau mai multe loturi   X │toate loturile   [] │ 
│                        │                              │                    │ 
├────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────┤ 
│II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)       da [] nu X     │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
    II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 
          *Se va completa de autoritatea contractantă 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile  │ 
│şi toate opţiunile)                                                         │ 
│                                                                            │ 
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ 
│                                                                            │ 
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ 
│După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre):________ Moneda:_____ │ 
│sau intervalul: între_________ şi___________                   Moneda:_____ │ 
│Notă:                                                                       │ 
│1. Valoarea estimată cuprinsă în această secţiune se va prelua din Strategia│ 
│de contractare elaborată în conformitate cu prevederile art. 9 din Normele  │ 
│metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea           │ 
│contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016     │ 
│privind achiziţiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016. Strategia de  │ 
│contractare va conţine informaţii de natură a permite identificarea clară a │ 
│modului în care a fost stabilită această valoare.                           │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│II.2.2) Opţiuni (după caz)                             da [] nu X           │ 
│Dacă da, valoarea se va completa în mod obligatoriu numai ca interval       │ 
│valoric                                                                     │ 
│Dacă da, descrierea acestor opţiuni:_____________________________________   │ 
│─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ 
│Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni:  │ 
│în luni: [][] sau în zile: [][][][] (de la data atribuirii contractului)    │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Numărul de prelungiri posibile (după caz): [][][] sau interval: între [][][]│ 
│şi [][][]                                                                   │ 
│Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse care pot fi prelungite,  │ 
│calendarul prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: [][] sau în        │ 
│zile: [][][][] (de la data atribuirii contractului)                         │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
    II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Durata în luni: [][] sau în zile: [][][][] (de la data atribuirii           │ 
│contractului/emiterii ordinelor de începere a serviciilor sau lucrărilor)   │ 
│Se va completa de autoritatea contractantă                                  │ 
│Notă: Durata contractului nu se va confunda cu termenul de livrare asociat  │ 
│executării contractului (după caz, cu livrarea în transe/pe bază de grafic  │ 
│a cantităţilor)                                                             │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
    II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 



│II.4.1. Ajustarea preţului contractului                   da [] nu X        │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce     │ 
│condiţii, când, cum, formula de ajustare aplicabilă)                        │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
    SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 
    III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)                │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│III.1.1.a) Garanţie de participare                          da X nu []      │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                                                                            │ 
│NOTĂ: Cuantumul nu va depăşi 2 % din valoarea contractului de achiziţie     │ 
│publică sau, după caz, 2 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent  │ 
│acordului-cadru. În cazul în care procedura de achiziţie se desfăşoară pe   │ 
│loturi, garanţia de participare se va constitui în procent de........... din│ 
│valoarea estimată fără TVA pentru fiecare lot în parte.                     │ 
│Garanţia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36│ 
│din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016. Garanţia de         │ 
│participare poate fi constituită şi în valută, la cursul BNR, din data      │ 
│publicării în SEAP a anunţului de participare. Perioada de valabilitate a   │ 
│garanţiei de participare: 90 zile de la data-limită stabilită pentru        │ 
│depunerea ofertelor.                                                        │ 
│Dacă garanţia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat │ 
│în contul RO TREZ_______________________, Cod fiscal_________________al     │ 
│autorităţii contractante, deschis la_____________.                          │ 
│Garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea în numerar, la │ 
│casieria autorităţii contractante, a sumelor corespunzătoare fiecărui lot,  │ 
│conform prevederilor art. 36 alin. (6) din Normele metodologice aprobate    │ 
│prin HG nr. 395/2016. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata │ 
│garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima    │ 
│cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa   │ 
│persoanei garantate, şi se prezintă autorităţii contractante în original,   │ 
│cel mai târziu la data şi ora limită de depunere a ofertelor.               │ 
│Garanţia de participare constituită printr-un instrument de garantare se va │ 
│depune scanat în SEAP şi, în original, la sediul autorităţii contractante,  │ 
│până la data-limită de depunere a ofertelor. În cazul depunerii de oferte în│ 
│asociere, garanţia de participare trebuie constituită în numele asocierii şi│ 
│să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori  │ 
│economici.                                                                  │ 
│Garanţia de participare emisă în altă limbă decât română va fi prezentată   │ 
│în original şi va fi însoţită de traducerea autorizată în limba română.     │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie                        da X nu []      │ 
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ 
│În procent de % din valoarea contractului/contractului subsecvent fără TVA. │ 
│În cazul în care procedura de achiziţie se desfăşoară pe loturi, garanţia   │ 
│de bună execuţie se va constitui pentru fiecare lot în parte, în procent    │ 
│de % din valoarea fără TVA a fiecărui lot.                                  │ 
│Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie:                          │ 
│- în conformitate cu prevederile art. 40 din Normele metodologice aprobate  │ 
│prin HG nr. 395/2016.                                                       │ 
│- se va constitui în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data semnării│ 
│contractului de către ambele părţi.                                         │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la  │ 
│dispoziţiile relevante                                                      │ 
│*Se specifică sursa/sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi   │ 
│atribuit.                                                                   │ 
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici      │ 
│căruia i se atribuie contractul (după caz)                                  │ 
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ 
│Asociere, conform prevederilor art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind        │ 
│achiziţiile publice.                                                        │ 



├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│111.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii                 │ 
│speciale (după caz)                                            da [] nu X   │ 
│Dacă da, descrierea acestor condiţii                                        │ 
│                                                                            │ 
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ 
│                                                                            │ 
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────           │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│III.1.5. Legislaţia aplicabilă                                              │ 
│- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice                             │ 
│- HG. 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           │ 
│- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de       │ 
│atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi │ 
│a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum   │ 
│şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a │ 
│Contestaţiilor.                                                             │ 
│- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea    │ 
│Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata  │ 
│cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi     │ 
│raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi            │ 
│completările ulterioare;                                                    │ 
│- Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării          │ 
│întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările          │ 
│ulterioare;                                                                 │ 
│- Ordinul comun al ministrului sănătăţii, ministrului mediului şi pădurilor │ 
│şi preşedintelui ANSVSA nr. 10/368/11/2010, modificat prin Ordinul comun al │ 
│ministrului sănătăţii, ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi    │ 
│preşedintelui ANSVSA nr. 433/1042/92/2014 privind aprobarea procedurii de   │ 
│avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul       │ 
│României                                                                    │ 
│- HG nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri│ 
│pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al            │ 
│Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la │ 
│dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, modificat prin HG     │ 
│nr. 345/2016.                                                               │ 
│- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările  │ 
│şi completările ulterioare                                                  │ 
│- după caz, alte acte normative în legătură cu obiectul contractului        │ 
│(Se vor menţiona obligatoriu în cazul achiziţiei de produse biocide, conform│ 
│ordinului ministrului sănătăţii)                                            │ 
│Celelalte reglementări şi acte normative comunitare şi naţionale aplicabile │ 
│www.anap.gov.ro                                                             │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
    III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele    │ 
│referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei          │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:              │ 
│Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor  │ 
│1. Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se      │ 
│regăsească în situaţiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/   │ 
│2016                                                                        │ 
│Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va     │ 
│completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de    │ 
│atribuire (inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi) cu informaţiile    │ 
│aferente situaţiei lor.                                                     │ 
│Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin     │ 
│completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii        │ 
│contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul     │ 
│intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente   │ 
│pot fi:                                                                     │ 
│  ● certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire │ 
│    la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general   │ 



│    consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;   │ 
│  ● cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de │ 
│    administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator│ 
│    economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de   │ 
│    control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator│ 
│    emis de ONRC / actul constitutiv;                                       │ 
│  ● după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul      │ 
│    economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), │ 
│    art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile  │ 
│    publice;                                                                │ 
│  ● alte documente edificatoare, după caz.                                  │ 
│2. Se vor preciza numele persoanelor ce deţin funcţii de decizie din cadrul │ 
│autorităţii contractante, ale celor cu putere de reprezentare din partea    │ 
│furnizorului de servicii auxiliare, precum şi ale celor implicate în        │ 
│procedură din partea acestuia din urmă.                                     │ 
│                                                                            │ 
│Notă:                                                                       │ 
│  ● Persoanele din această secţiune trebuie să fie aceleaşi cu cele         │ 
│    precizate în declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal  │ 
│    al autorităţii contractante dată în conformitate cu prevederile art. 21 │ 
│    alin. (5) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016.       │ 
│În această secţiune şi în declaraţia pe propria răspundere a                │ 
│reprezentantului legal al autorităţii contractante se vor regăsi atât       │ 
│persoanele cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante [aşa   │ 
│cum sunt definite la art. 3 alin. (1) lit. ll) din Legea nr. 98/2016], cât  │ 
│şi persoanele cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii │ 
│auxiliare (de exemplu, servicii de consultanţă achiziţionate în vederea     │ 
│întocmirii documentaţiei/derulării procedurii etc.) şi cele implicate în    │ 
│procedură din partea acestuia din urmă.                                     │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale             │ 
│Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor  │ 
│menţionate:                                                                 │ 
│Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de       │ 
│înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că        │ 
│operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre  │ 
│situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea   │ 
│profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.      │ 
│Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va     │ 
│completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de    │ 
│atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.                           │ 
│Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin     │ 
│completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau, în    │ 
│cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de          │ 
│rezidenţă, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii            │ 
│contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul     │ 
│intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.                    │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│III.2.2) Capacitatea economică şi financiară                                │ 
│Atenţie! În cazul aplicării procedurii simplificate nu se pot solicita      │ 
│cerinţe privind capacitatea economică şi financiară                         │ 
├────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤ 
│Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e)   │                                   │ 
│necesare pentru evaluarea respectării   │Modalitatea de îndeplinire:        │ 
│cerinţelor menţionate                   │                                   │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 
│Cerinţă minimă de calificare:           │Modalitatea prin care poate fi     │ 
│Media cifrei de afaceri globale a       │demonstrată îndeplinirea cerinţei: │ 
│ofertantului pe ultimii 3 ani trebuie   │se va completa DUAE de către       │ 
│să fie cel puţin egală cu valoarea      │operatorii economici participanţi  │ 
│estimată a contractului/ contractului   │la procedura de atribuire cu       │ 
│subsecvent (fără TVA) x 2               │informaţiile ce descriu nivelul    │ 
│                                        │cifrei de afaceri anuale globale pe│ 
│                                        │ultimii 3 ani, corespunzător       │ 
│                                        │cerinţelor autorităţii             │ 
│                                        │contractante.                      │ 
│                                        │Următoarele documente justificative│ 
│                                        │care probează îndeplinirea cerinţei│ 



│                                        │vor fi prezentate, la solicitarea  │ 
│                                        │autorităţii contractante, doar de  │ 
│                                        │către ofertantul clasat pe locul I │ 
│                                        │în clasamentul intermediar întocmit│ 
│                                        │la finalizarea evaluării ofertelor.│ 
│                                        │  - Bilanţuri contabile sau extrase│ 
│                                        │de bilanţ sau alte documente emise │ 
│                                        │de organisme specializate care     │ 
│                                        │confirmă nivelul cifrei de afaceri │ 
│                                        │înscris în DUAE                    │ 
│                                        │În cazul depunerii unei oferte     │ 
│                                        │comune, DUAE va fi completat de    │ 
│                                        │către fiecare operator economic în │ 
│                                        │parte. Acordul de asociere, precum │ 
│                                        │şi documentele justificative vor fi│ 
│                                        │prezentate, la solicitarea         │ 
│                                        │autorităţii contractante, doar de  │ 
│                                        │către ofertantul (în cazul         │ 
│                                        │asocierii de către fiecare operator│ 
│                                        │economic care face parte din       │ 
│                                        │asociere) clasat pe locul I în     │ 
│                                        │clasamentul intermediar întocmit la│ 
│                                        │finalizarea evaluării ofertelor.   │ 
│                                        │Documentele justificative pot fi   │ 
│                                        │prezentate în oricare din formele  │ 
│                                        │original/copie legalizată/ copie   │ 
│                                        │certificată pentru conformitate cu │ 
│                                        │originalul. Certificarea pentru    │ 
│                                        │conformitate se face de către      │ 
│                                        │reprezentantul legal/împuternicit  │ 
│                                        │al operatorului economic prin      │ 
│                                        │înscrierea pe fiecare pagină a     │ 
│                                        │menţiunii "conform cu originalul", │ 
│                                        │însoţită de semnătura persoanei    │ 
│                                        │respective. Documentele emise în   │ 
│                                        │alte limbi vor fi prezentate       │ 
│                                        │însoţite de traduceri autorizate   │ 
│                                        │în limba română.                   │ 
├────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤ 
│III.2.3.a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională                          │ 
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤ 
│Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) │Modalitatea de îndeplinire           │ 
│necesare pentru evaluarea respectării │                                     │ 
│cerinţelor menţionate                 │                                     │ 
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 
│                                      │                                     │ 
│Cerinţa 1:                            │Formular nr. 5                       │ 
│Ofertantul a livrat în ultimii 3 ani  │Modalitate prin care poate fi        │ 
│produse similare în valoare de cel    │demonstrată îndeplinirea cerinţei: se│ 
│puţin lei (nu mai mult decât valoarea │va completa DUAE de către operatorii │ 
│estimată a contractului/celui mai mare│economici participanţi la procedura  │ 
│contract subsecvent).                 │de atribuire cu informaţiile ce      │ 
│Prin produse similare se înţelege:    │descriu nivelul lor de experienţă,   │ 
│dezinfectanţi şi/sau antiseptice,     │prin raportare la valorile produselor│ 
│indiferent de forma de prezentare     │livrate, corespunzător cerinţelor    │ 
│(soluţii, geluri, spume, tablete) şi  │autorităţii contractante.            │ 
│fără a condiţiona domeniul în care au │Următoarele documente justificative  │ 
│fost livrate (sanitar, alimentar,     │care probează îndeplinirea cerinţei  │ 
│zootehnic, purificare apă,            │vor fi prezentate, la solicitarea    │ 
│colectivităţi).                       │autorităţii contractante, doar de    │ 
│                                      │către ofertantul clasat pe locul I în│ 
│                                      │clasamentul intermediar întocmit la  │ 
│                                      │finalizarea evaluării ofertelor.     │ 
│                                      │- procesul-verbal de recepţie şi/sau │ 
│                                      │alte documente din care să reiasă    │ 
│                                      │următoarele informaţii: beneficiarul,│ 
│                                      │cantitatea livrată/ valoarea         │ 
│                                      │corespunzătoare a produselor livrate │ 



│                                      │în perioada de referinţă (ultimii    │ 
│                                      │3 ani);                              │ 
│Cerinţa 2: Prezentarea documentelor   │În cazul depunerii unei oferte       │ 
│care atestă măsurile implementate de  │comune, DUAE va fi completat de către│ 
│operatorul economic prin care se      │fiecare operator economic în parte.  │ 
│garantează trasabilitatea produselor, │Acordul de asociere, precum şi       │ 
│pe lanţul de aprovizonare.            │documentele justificative vor fi     │ 
│                                      │prezentate, la solicitarea           │ 
│                                      │autorităţii contractante, doar de    │ 
│                                      │către ofertantul (în cazul asocierii │ 
│                                      │de către fiecare operator economic   │ 
│                                      │care face parte din asociere) clasat │ 
│                                      │pe locul I în clasamentul intermediar│ 
│                                      │întocmit la finalizarea evaluării    │ 
│                                      │ofertelor.                           │ 
│                                      │Modalitate prin care poate fi        │ 
│                                      │demonstrată îndeplinirea cerinţei: se│ 
│                                      │va completa DUAE de către operatorii │ 
│                                      │economici participanţi la procedura  │ 
│                                      │de atribuire cu informaţiile ce      │ 
│                                      │descriu modul în care garantează     │ 
│                                      │trasabilitatea produselor, urmând să │ 
│                                      │probeze îndeplinirea cerinţei cu     │ 
│                                      │documente justificative ce vor fi    │ 
│                                      │prezentate, la solicitarea           │ 
│                                      │autorităţii contractante, doar de    │ 
│                                      │către ofertantul (în cazul asocierii │ 
│                                      │de către fiecare operator economic   │ 
│                                      │care face parte din asociere) clasat │ 
│                                      │pe locul I în clasamentul intermediar│ 
│                                      │întocmit la finalizarea evaluării    │ 
│                                      │ofertelor.                           │ 
│                                      │Documentele justificative pot fi:    │ 
│                                      │liste de verificare/rapoarte interne │ 
│                                      │cuprinzând punctele de control şi    │ 
│                                      │criteriile de monitorizare a         │ 
│                                      │produselor şi proceselor pe lanţul   │ 
│                                      │de aprovizonare sau orice alte       │ 
│                                      │documente pe care ofertantul le      │ 
│                                      │consideră relevante în îndeplinirea  │ 
│                                      │cerinţei.                            │ 
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤ 
│III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calităţii                              │ 
│Atenţie! În cazul aplicării procedurii simplificate nu se pot solicita      │ 
│cerinţe referitoare la standarde de asigurare a calităţii/mediului          │ 
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤ 
│Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) │                                     │ 
│necesare pentru evaluarea respectării │Modalitatea de îndeplinire           │ 
│cerinţelor menţionate                 │                                     │ 
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 
│Cerinţa 1:                            │                                     │ 
│Dovada implementării sistemului de    │În cazul unei asocieri, această      │ 
│management al calităţii conform       │condiţie trebuie îndeplinită         │ 
│SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor │individual de fiecare asociat, pentru│ 
│certificate valabile emise de         │partea din contract (activitatea) pe │ 
│organisme de certificare acreditate   │care acesta o îndeplineşte.          │ 
│sau alte probe/dovezi care confirmă   │                                     │ 
│asigurarea unui nivel corespunzător   │                                     │ 
│al calităţii (pentru cazurile         │                                     │ 
│specifice prevăzute de lege)          │                                     │ 
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤ 
│III.2.4) Contracte rezervate (după caz)                       da [] nu []   │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Contractul este rezervat unor ateliere protejate                       []   │ 
│Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea         │ 
│forţei de muncă protejate                                              []   │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 



    SECŢIUNEA IV: PROCEDURA 
    IV.1) PROCEDURA 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│IV.1.1) Tipul procedurii şi modalitatea de desfăşurare                      │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│IV.1.1.a) Modalitatea de desfăşurare a procedurii                           │ 
│de atribuire                                         Offline    On line     │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│IV.1.1.b) Tipul procedurii                                                  │ 
│Licitaţie deschisă  []                                                      │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Licitaţie restrânsă []                                                      │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Negociere []                                                                │ 
│Au fost deja selectaţi candidaţi                          da []  nu []      │ 
│Dacă da, indicaţi numele şi adresa operatorilor economici selectaţi deja în │ 
│secţiunea VI.3) Informaţii suplimentare                                     │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Dialog competitiv []                                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte     │ 
│oferte sau să participe                                                     │ 
│(licitaţie restrânsă şi negociere, dialog competitiv)                       │ 
│Număr de operatori economici preconizat [][][]                              │ 
│sau Număr minim preconizat [][][] şi, după caz, număr maxim [][][]          │ 
│Criterii de preselecţie                                                     │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau │ 
│al dialogului (negociere, dialog competitiv)                                │ 
│Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape          da [] nu []  │ 
│succesive pentru a reduce progresiv numărul soluţiilor care                 │ 
│trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate                   │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Procedură simplificată []                                                   │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
    NOTĂ: Alegerea procedurii se va face în funcţie de valoarea estimată 
raportată la pragurile valorice prevăzute la art. 7 din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice. 
 
    IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE/CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR 
          (concurs de soluţii) 
┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐ 
│IV.2.1) Criterii de atribuire (după caz, bifaţi      │                      │ 
│rubrica sau rubricile corespunzătoare sau enumeraţi  │                      │ 
│criteriile de atribuire în cazul contractului de     │                      │ 
│concesiune, respectiv criteriile de evaluare a       │                      │ 
│proiectelor în cazul concursului de soluţii)         │                      │ 
│NOTĂ: Autoritatea contractantă are obligaţia de a    │                      │ 
│utiliza în cadrul procedurii de achiziţie unul din   │                      │ 
│cele două criterii de atribuire.                     │                      │ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│Preţul cel mai scăzut        X                       │                      │ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│Cel mai bun raport calitate - preţ         X         │                      │ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│Costul cel mai scăzut                     []         │                      │ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│Cel mai bun raport cost-calitate          []         │                      │ 
│    [] criteriile menţionate în continuare           │                      │ 
│(criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu│                      │ 
│ponderarea sau în ordine descrescătoare a priorităţii│                      │ 
│în cazul în care nu se poate realiza ponderarea din  │                      │ 
│motive demonstrabile)                                │                      │ 
│[] criteriile enunţate în caietul de sarcini, în     │                      │ 
│invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa  │                      │ 
│la negociere sau în documentul descriptiv            │                      │ 
├─────────────────────────────────────────────┬───────┼──────────────────────┤ 
│Criterii                                     │Pondere│Intră în licitaţie    │ 



│                                             │       │electronică/reofertare│ 
│                                             │       │SEAP                  │ 
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────┤ 
│1.                                           │       │Nu [] Da              │ 
├─────────────────────────────────────────────┴───────┼──────────────────────┤ 
│Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul     │                      │ 
├─────────────────────────────────────────────┬───────┼──────────────────────┤ 
│2.                                           │       │Nu [] Da              │ 
├─────────────────────────────────────────────┴───────┼──────────────────────┤ 
│Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul     │                      │ 
├─────────────────────────────────────────────┬───────┼──────────────────────┤ 
│3.                                           │       │Nu [] Da              │ 
├─────────────────────────────────────────────┴───────┼──────────────────────┤ 
│Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul     │                      │ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică       │                      │ 
│                                        da X *)nu [] │                      │ 
│*) cu excepţia procedurii simplificate               │                      │ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia    │                      │ 
│electronică (după caz)                               │                      │ 
│Elementul care va face obiectul procesului repetitiv │                      │ 
│este preţul unitar. Procesul repetitiv va avea loc   │                      │ 
│prin intermediul SEAP (www.e-licitaţie.ro). În timpul│                      │ 
│licitaţiei electronice operatorul SEAP va pune la    │                      │ 
│dispoziţia ofertanţilor informaţii privind numărul de│                      │ 
│participanţi care licitează electronic, precum şi cel│                      │ 
│mai scăzut preţ.                                     │                      │ 
│Număr runde    1                                     │                      │ 
│Durata rundei  1 zi lucrătoare (24 ore)              │                      │ 
│După licitaţia electronică ofertantul declarat       │                      │ 
│câştigător va avea obligaţia de a transmite o nouă   │                      │ 
│ofertă financiară semnată şi ştampilată. La etapa    │                      │ 
│finală a acestei faze, sistemul informatic va pune la│                      │ 
│dispoziţia autorităţii contractante clasamentul      │                      │ 
│final.                                               │                      │ 
└─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘ 
 
    IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă   │ 
│(după caz)                                                                  │ 
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────           │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi        │ 
│contract                                         da [] nu X                 │ 
│Dacă da,                                                                    │ 
│Anunţ de intenţie     []      Anunţ despre profilul cumpărătorului []       │ 
│Numărul anunţului în JO: [][][][]/S [][][]-[][][][][][][]                   │ 
│                         din [][]/[][]/[][][][] (zz/ll/aaaa)                │ 
│Alte publicări anterioare (după caz) []                                     │ 
│Numărul anunţului în JO: [][][][]/S [][][]-[][][][][][][]                   │ 
│                         din [][]/[][]/[][][][] (zz/ll/aaaa)                │ 
│Numărul anunţului în JO: [][][][]/S [][][]-[][][][][][][]                   │ 
│                         din [][]/[][]/[][][][] (zz/ll/aaaa)                │ 
│Anunţ de intenţie                                                           │ 
│Numărul şi data publicării în SEAP                                          │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/    │ 
│proiectul sau cererea de participare                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV           │ 
│[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] X [] [] [] []            │ 
│Altele:__________________________________________________________-          │ 
│Moneda în care se transmite oferta financiară (în cazul procedurilor online │ 
│sau offline cu etapa finală de L.E.)                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi       │ 



│menţină oferta (în cazul unei licitaţii deschise, proceduri simplificate)   │ 
│durata în luni: [][][] sau în zile: [][][] (de la termenul-limită de primire│ 
│a ofertelor)                                                                │ 
│Notă:                                                                       │ 
│Perioada minimă pentru valabilitatea ofertei se va stabili avându-se în     │ 
│vedere capacitatea autorităţii contractante de a derula procedura de        │ 
│atribuire. Valabilitatea ofertei trebuie să acopere întreaga perioadă de    │ 
│timp între data-limită pentru depunerea ofertelor şi data semnării          │ 
│contractului. Se va corela perioada minimă de valabilitate a garanţiei de   │ 
│participare. Se va exprima în aceeaşi unitate de timp ca perioada de        │ 
│valabilitate a garanţiei de participare.                                    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
    IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice                            │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Ofertantul va elabora propunerea tehnică în baza cerinţelor prezentate în   │ 
│caietul de sarcini. Acolo unde sunt menţionate produse de o anumită origine,│ 
│sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un │ 
│brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, se citeşte "sau echivalent".   │ 
│Aceste specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie,│ 
│un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de         │ 
│invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea │ 
│cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea│ 
│anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Solicitările de        │ 
│clarificări referitoare la prezenta documentaţie de atribuire se vor adresa │ 
│în mod exclusiv în SEAP la secţiunea "Întrebări" din cadrul procedurii de   │ 
│atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea   │ 
│vor fi publicate în SEAP la secţiunea "Documentaţie şi clarificări" din     │ 
│cadrul anunţului/invitaţiei de participare, autoritatea contractantă urmând │ 
│să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare    │ 
│decât cea stabilită. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta  │ 
│numai în format electronic şi numai până la data-limită stabilită pentru    │ 
│depunerea ofertelor.                                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Se vor publica în SEAP, în mod obligatoriu, toate documentele solicitate de │ 
│autoritatea contractantă prin caietul de sarcini, semnate cu semnătură      │ 
│electronică extinsă.                                                        │ 
│                                                                            │ 
│Documentele care se solicită la nivelul caietului de sarcini nu pot fi decât│ 
│în legătură cu cerinţele tehnice şi de performanţă ale produselor ce fac    │ 
│obiectul contractului, avize sanitare, referate de expertiză, teste conform │ 
│standardelor, şi nu de natura cerinţelor de capacitate tehnică a            │ 
│operatorului economic.                                                      │ 
│                                                                            │ 
│Documentele vor fi postate pe SEAP semnate cu semnătură electronică extinsă.│ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare                         │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiară pentru fiecare produs  │ 
│ofertat; se va completa formularul Propunere financiară.                    │ 
│Se acceptă doar preţuri cu maximum 2 (două) zecimale. Preţul care va fi     │ 
│criptat este preţul obţinut prin însumarea valorilor rezultate din          │ 
│înmulţirea preţului unitar cu cantitatea MAXIMĂ pentru fiecare produs       │ 
│ofertat. Propunerea financiară va fi făcută în LEI pentru valoarea MAXIMĂ   │ 
│totală a ofertei, cu evidenţierea separată a TVA. - Termen de plată: max.   │ 
│60 de zile de la semnarea procesului-verbal de recepţie a produselor, pe    │ 
│baza facturii în original, prin ordin de plată; plata se va face prin contul│ 
│de Trezorerie al ofertantului -.                                            │ 
│În cazul dezinfectanţilor în formă concentrată analiza comparativă a        │ 
│preţului - se va realiza în funcţie de preţul unui litru de soluţie de lucru│ 
│la cea mai mică concentraţie care acoperă spectrul bactericid, fungicid,    │ 
│virucid, micobactericid, în timp de ___________ minute.                     │ 
│Propunerea financiară se criptează în SEAP.                                 │ 
│Actul prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din │ 
│punct de vedere juridic în relaţia contractuală cu autoritatea contractantă │ 
│îl reprezintă Formularul de ofertă. Ca anexă la Formularul de ofertă se     │ 



│constituie centralizatorul de preţuri în care se va preciza preţul unitar - │ 
│lei fără TVA şi evidenţiată distinct TVA, precum şi valoarea totală fără    │ 
│TVA.                                                                        │ 
│Notă: În cazul procedurilor desfăşurate pe loturi, dacă ofertantul depune   │ 
│ofertă pentru mai multe loturi, formularul de ofertă va fi completat        │ 
│distinct, pentru fiecare lot în parte.                                      │ 
│Evaluarea ofertelor se realizează în baza criteriului "preţul cel mai       │ 
│scăzut" rezultat în urma derulării etapei finale de licitaţie electronică.  │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei                                       │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Ofertantul va depune oferta în SEAP elaborată în conformitate cu            │ 
│informaţiile şi cerinţele prevăzute în documentele achiziţiei însoţită de   │ 
│documentul DUAE, semnate electronic cu semnătură electronică extinsă.       │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
    SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)            da []   nu []          │ 
│Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor           │ 
│viitoare: __________                                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│VI.2) Contractul/Concursul se înscrie într-un proiect/program finanţat din  │ 
│fonduri comunitare                                   da []   nu []          │ 
│Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):_____________│ 
│                                                                            │ 
│────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│Tipul de finanţare:                                                         │ 
│Cofinanţare                          []                                     │ 
│Credite externe cu garanţia statului []                                     │ 
│Fonduri europene                     [] Dacă da, numele fondului (se va     │ 
│                                        selecta obligatoriu din lista       │ 
│                                        disponibilă)                        │ 
│Alte fonduri.                        []                                     │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│VI.3) ALTE INFORMAŢII (după caz)                                            │ 
│Documentaţia va fi descărcată de pe site-ul www.e-licitaţie.ro. Toate       │ 
│răspunsurile la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici  │ 
│sau formulate de autoritatea contractantă/decizii CNSC/contestaţii/note de  │ 
│informare / măsuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitaţie.ro│ 
│la rubrica Documentaţii/clarificări/decizii, precum şi prin publicare de    │ 
│erate.                                                                      │ 
│În cazul în care în urma etapei finale de licitaţie electronică ofertele    │ 
│clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita│ 
│reofertarea în SEAP, în vederea departajării ofertelor.                     │ 
│După caz: Acordul-cadru se va încheia cu MAXIMUM (X) operatori economici.   │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│VI.4) CĂI DE ATAC                                                           │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac                           │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Denumire oficială: CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR       │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti                        │ 
├────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┤ 
│Localitate:         │Cod poştal: 10033         │Ţara: România               │ 
│Bucureşti           │                          │                            │ 
├────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│E-mail:             │Telefon: 021/3104641      │                            │ 
├────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Adresa de internet  │Fax: 021/3104642          │                            │ 
│(URL):              │                          │                            │ 
│www.cnsc.ro         │                          │                            │ 
├────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┤ 
│Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz)               │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Denumire oficială:                                                          │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 



│Adresa:                                                                     │ 
├────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┤ 
│Localitate:         │Cod poştal:               │Ţara:                       │ 
├────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│E-mail:             │Telefon:                  │                            │ 
├────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Adresa de internet  │Fax:                      │                            │ 
│(URL):              │                          │                            │ 
├────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┤ 
│VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, │ 
│rubrica VI.4.3)                                                             │ 
│Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac:      │ 
│Termenele de notificare prealabilă, de formulare a contestaţiei şi de       │ 
│exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 şi art. 49 alin. (8)│ 
│din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de     │ 
│atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi │ 
│a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi│ 
│pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a    │ 
│Contestaţiilor.                                                             │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea    │ 
│căilor de atac                                                              │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Denumire oficială:                                                          │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Adresa:                                                                     │ 
├────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┤ 
│Localitate:         │Cod poştal:               │Ţara: România               │ 
│Bucureşti           │                          │                            │ 
├────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│E-mail:             │Telefon:                  │                            │ 
├────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Adresa de internet  │Fax:                      │                            │ 
│(URL):              │                          │                            │ 
└────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┘ 

 
 

  ANEXA 1.b) 
 

  .............................. 
  (denumirea/numele ofertantului) 

                FORMULAR DE OFERTĂ 

  Către ....................................................... 
      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

  1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
......(denumirea/numele ofertantului)...... ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi 
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm .....(denumirea 
produselor)...... pentru suma de ......(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)......... 
plătibilă după recepţia produselor, în rate lunare/trimestriale, la care se adaugă TVA în 
valoare de ......(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).... . 
  2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm 
produsele în graficul de timp anexat. 
  3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ....(durata în litere 
şi cifre).... zile, 



  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: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
  │_│ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de 
ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"/"altă ofertă". 
  │_│ nu depunem ofertă alternativă. 
  6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată 
ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
  7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice 
ofertă primită. 

  Data ....../...../......... 

  ............................ 
  (nume, prenume şi semnătură) 
 

  ANEXA 1.c) 
 

  ............................... 
  (denumirea/numele ofertantului) 
 

              CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
                 pentru produse 
 

 
┌────┬─────────────┬────────┬────────────┬───────────────┬─────────────────┬─────────┬──────────────┐ 
│Nr. │   Produsul  │        │            │ Preţul unitar/│  Preţul total/  │         │ Preţul total/│ 
│crt.│ (gama/faza) │   UM   │ Cantitatea │   fără TVA    │    fără TVA     │   TVA   │   cu TVA     │ 
│    │             │        │            │               │(col. 3 x col. 4)│         │              │ 
├────┼─────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┤ 
│  0 │       1     │    2   │      3     │        4      │         5       │     6   │       7      │ 
├────┼─────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┤ 
│  1 │             │        │            │               │                 │         │              │ 
├────┼─────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┤ 
│  2 │             │        │            │               │                 │         │              │ 
├────┼─────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┤ 
│ ...│             │        │            │               │                 │         │              │ 
├────┼─────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┤ 
│    │             │        │            │               │                 │         │              │ 
├────┼─────────────┴────────┴────────────┼───────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┤ 
│    │                TOTAL              │               │                 │         │              │ 
└────┴───────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴─────────┴──────────────┘ 
     ┌──────────────────┬────────────────────────────────────────┐ 
     │                  │                ........% asociaţi lei: │ 
     │     TOTAL lei:   │         ........% subcontractanţi lei: │ 
     │                  ├────────────────────────────────────────┘ 
     └──────────────────┘ 
                                   Anexă la ofertă 
                                                  ....................... 
                                                  (semnătura autorizată) 

 
 

  ANEXA 2 
 



            FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL 
               UNIC DE ACHIZIŢII EUROPENE 
                   (DUAE) 

  PARTEA I 
  Informaţii privind procedura de achiziţii publice şi autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă (*Se completează de autoritatea contractantă) 
 

 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ În cazul procedurilor de achiziţie publică în care s-a publicat o invitaţie la procedura             │ 
│ concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, informaţiile solicitate în partea │ 
│ I vor fi preluate automat, cu condiţia ca serviciul electronic pentru DUAE să fie utilizat pentru    │ 
│ generarea şi completarea DUAE. Trimiterea anunţului relevant publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii │ 
│ Europene:                                                                                            │ 
│                                                                                                      │ 
│ JOUE S număr [], data [], pagina []                                                                  │ 
│                                                                                                      │ 
│ Numărul anunţului în JO S [][][][]/S [][][]-[][][][][][][]                                           │ 
│                                                                                                      │ 
│ În cazul în care nu există o invitaţie la o procedură concurenţială de ofertare în JOUE, autoritatea │ 
│ contractantă sau entitatea contractată trebuie să completeze informaţiile care permit identificarea  │ 
│ fără echivoc a procedurii de achiziţie publică:                                                      │ 
│                                                                                                      │ 
│ În cazul în care publicarea unui anunţ în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu este necesară, vă  │ 
│ rugăm să furnizaţi alte informaţii care permit identificarea fără echivoc a procedurii de achiziţie  │ 
│ publică (de exemplu, referinţa unei publicări la nivel naţional): [...]                              │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
               INFORMAŢII PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 
 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Informaţiile solicitate în partea I vor fi preluate automat, cu condiţia ca serviciul electronic     │ 
│ pentru DUAE menţionat anterior să fie utilizat pentru generarea şi completarea DUAE. În caz contrar, │ 
│ aceste informaţii trebuie completate de către operatorul economic.                                   │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Identitatea achizitorului                          │ Răspuns:                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Nume:                                              │ []                                              │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Ce achiziţie este vizată?                          │ Se va menţiona de către autoritatea contractantă│ 
│                                                    │ categoria produselor ce fac obiectul            │ 
│                                                    │ contractului.                                   │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Titlu sau o scurtă descriere a achiziţiei:         │ NOTĂ: în cazul în care autoritatea contractantă │ 
│                                                    │ intenţionează să achiziţioneze mai multe tipuri │ 
│                                                    │ de produse biocide, recomandarea este să existe │ 
│                                                    │ o singură procedură de achiziţie derulată pe    │ 
│                                                    │ loturi.                                         │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ Nu se vor preciza denumiri comerciale ale       │ 
│                                                    │ produselor                                      │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Numărul de referinţă atribuit dosarului de către   │ []                                              │ 
│ autoritatea contractantă sau entitatea contractantă│                                                 │ 
│ (dacă este cazul):                                 │                                                 │ 
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Toate celelalte informaţii din toate secţiunile DUAE trebuie completate de către operatorul economic. │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 

  PARTEA II 
  Informaţii referitoare la operatorul economic 

  A. INFORMAŢII PRIVIND OPERATORUL ECONOMIC 
 

 
┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Identificare:                                      │ Răspuns:                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Nume:                                              │ []                                              │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Cota de TVA, dacă este cazul:                      │ []                                              │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ Dacă nu se aplică nicio cotă de TVA, vă rugăm să   │                                                 │ 
│ indicaţi                                           │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Adresa poştală:                                    │ [......]                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 



│ Persoana sau persoanele de contact:                │ [......]                                        │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ Telefon:                                           │ [......]                                        │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ E-mail:                                            │ [......]                                        │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ Adresa de internet: (adresa web) (dacă este cazul) │ [......]                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Informaţii generale:                               │ Răspuns:                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Operatorul economic este o microîntreprindere, o   │ [] Da [] Nu                                     │ 
│ întreprindere mică sau o întreprindere mijlocie?   │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Numai în cazul în care achiziţia publică este      │ [] Da [] Nu                                     │ 
│ rezervată:                                         │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ operatorul economic este un atelier protejat sau o │                                                 │ 
│ "întreprindere socială" sau va asigura executarea  │                                                 │ 
│ contractului în contextul programelor de angajare  │                                                 │ 
│ protejată?                                         │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ Dacă da,                                           │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ care este procentul corespunzător de lucrători cu  │                                                 │ 
│ dizabilităţi sau defavorizaţi?                     │ [......]                                        │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ Dacă se solicită, vă rugăm să specificaţi categoria│ [......]                                        │ 
│ sau categoriile de lucrători cu dizabilităţi sau   │                                                 │ 
│ defavorizaţi în care se încadrează angajaţii       │                                                 │ 
│ în cauză.                                          │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Dacă este cazul, operatorul economic este înscris  │ [] Da [] Nu [] Nu se aplică                     │ 
│ pe o listă oficială a operatorilor economici       │                                                 │ 
│ agreaţi sau deţine o certificare echivalentă [de   │                                                 │ 
│ exemplu, în cadrul unui sistem naţional de         │                                                 │ 
│ (pre)calificare]?                                  │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Dacă da,                                           │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ Vă rugăm să furnizaţi răspunsuri în cadrul         │                                                 │ 
│ celorlalte părţi din prezenta secţiune, al         │                                                 │ 
│ secţiunii B şi, după caz, al secţiunii C din       │                                                 │ 
│ prezenta parte, să completaţi partea V, dacă este  │                                                 │ 
│ cazul, şi, în orice caz, să completaţi şi să       │                                                 │ 
│ semnaţi partea VI.                                 │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ a) Vă rugăm să menţionaţi denumirea listei sau a   │ a) [......]                                     │ 
│ certificatului şi numărul relevant de înregistrare │                                                 │ 
│ sau de certificare, dacă este cazul:               │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ b) Dacă certificatul de înregistrare sau de        │ b) [adresa de internet, autoritatea sau         │ 
│ certificare este disponibil în format electronic,  │ organismul emitent(ă), referinţa exactă a       │ 
│ vă rugăm să precizaţi:                             │ documentaţiei]                                  │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ [......][......][......][......]                │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ c) Vă rugăm să precizaţi referinţele pe care se    │ c) [......]                                     │ 
│ bazează înregistrarea sau certificarea şi, dacă    │                                                 │ 
│ este cazul, clasificarea obţinută pe lista         │                                                 │ 
│ oficială:                                          │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ d) Înregistrarea sau certificarea acoperă toate    │ d) [] Da [] Nu                                  │ 
│ criteriile de selecţie impuse?                     │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ Dacă nu:                                           │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ În plus vă rugăm să completaţi informaţiile lipsă  │                                                 │ 
│ în partea IV secţiunea A, B, C sau D, după caz:    │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunţul sau  │                                                 │ 
│ în documentele achiziţiei relevante:               │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ e) Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze│                                                 │ 
│ un certificat cu privire la plata contribuţiilor la│                                                 │ 
│ asigurările sociale şi plata impozitelor sau să    │                                                 │ 
│ furnizeze informaţii care să îi permită autorităţii│ e) [] Da [] Nu                                  │ 
│ contractante sau entităţii contractante să obţină  │                                                 │ 
│ acest certificat direct prin accesarea unei baze de│                                                 │ 
│ date naţionale sau în orice stat membru,           │                                                 │ 
│ disponibilă în mod gratuit?                        │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Dacă documentele relevante sunt disponibile în     │                                                 │ 
│ format electronic, vă rugăm să precizaţi:          │ [adresa de internet, autoritatea sau organismul │ 
│                                                    │ emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]   │ 
│                                                    │ [......][......][......][......]                │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Forma de participare:                              │ Răspuns:                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Operatorul economic participă la procedura de      │                                                 │ 
│ achiziţie publică împreună cu alţii?               │ [] Da [] Nu                                     │ 
├────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Dacă da, vă rugăm să vă asiguraţi că celelalte părţi în cauză prezintă un formular DUAE separat.     │ 
├────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Dacă da:                                           │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ a) Vă rugăm să precizaţi rolul operatorului        │                                                 │ 
│ economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu │                                                 │ 
│ îndeplinirea unor sarcini specifice...):           │ a) [......]                                     │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ b) Vă rugăm să îi identificaţi pe ceilalţi         │                                                 │ 
│ operatori economici care participă la procedura de │                                                 │ 
│ achiziţie publică împreună:                        │ b) [......]                                     │ 
│                                                    │                                                 │ 



│ c) Dacă este cazul, denumirea grupului de          │                                                 │ 
│ participanţi:                                      │ c) [......]                                     │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Loturi                                             │ Răspuns:                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru │ []                                              │ 
│ care operatorul economic doreşte să depună oferte: │                                                 │ 
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 

 

  B. INFORMAŢII PRIVIND REPREZENTANŢII OPERATORULUI ECONOMIC 
 

 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Dacă este cazul, vă rugăm să indicaţi numele şi adresa (adresele) persoanei (persoanelor)            │ 
│ împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri │ 
│ de achiziţie publică:                                                                                │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Reprezentare, dacă este cazul:                     │ Răspuns:                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Numele şi prenumele;                               │ [......]                                        │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ însoţite de data şi locul naşterii, dacă sunt      │                                                 │ 
│ solicitate:                                        │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Poziţie/acţionând în calitate de:                  │ [......]                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Adresa poştală:                                    │ [......]                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Telefon:                                           │ [......]                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ E-mail:                                            │ [......]                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Dacă este cazul, vă rugăm să furnizaţi informaţii  │ [......]                                        │ 
│ detaliate privind reprezentarea (formele,          │                                                 │ 
│ amploarea, scopul acesteia...):                    │                                                 │ 
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 

 

  C. INFORMAŢII PRIVIND UTILIZAREA CAPACITĂŢII ALTOR ENTITĂŢI 
 

 
┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Utilizarea capacităţilor:                          │ Răspuns:                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Operatorul economic utilizează capacităţile altor  │                                                 │ 
│ entităţi pentru a satisface criteriile de selecţie │ [] Da [] Nu                                     │ 
│ prevăzute în partea IV, precum şi (dacă este cazul)│                                                 │ 
│ criteriile şi regulile menţionate în partea V de   │                                                 │ 
│ mai jos?                                           │                                                 │ 
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Dacă da, vă rugăm să prezentaţi un formular DUAE separat care să cuprindă informaţiile solicitate în │ 
│ secţiunile A şi B din această parte şi din partea III pentru fiecare dintre entităţile în cauză,     │ 
│ completat şi semnat în mod corespunzător pentru entitatea în cauză, completat şi semnat în mod       │ 
│ corespunzător de entităţile în cauză.                                                                │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Vă atragem atenţia asupra faptului că trebuie incluşi, de asemenea, tehnicienii sau organismele      │ 
│ tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în     │ 
│ special cei care răspund de controlul calităţii şi, în cazul contractelor de achiziţie publică de    │ 
│ lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea  │ 
│ executării lucrărilor.                                                                               │ 
│                                                                                                      │ 
│ În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacităţile) specifică (specifice) utilizată    │ 
│ (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeţi informaţiile prevăzute în părţile IV şi V  │ 
│ pentru fiecare dintre entităţile în cauză.                                                           │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

  D. INFORMAŢII PRIVIND SUBCONTRACTANŢII PE ALE CĂROR CAPACITĂŢI 
OPERATORUL ECONOMIC NU SE BAZEAZĂ 
 

 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ (Secţiunea se completează numai în cazul în care această informaţie este solicitată în mod explicit  │ 
│ de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.)                                       │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 



┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Subcontractarea:                                   │ Răspuns:                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Operatorul economic intenţionează să subcontracteze│ [] Da [] Nu                                     │ 
│ vreo parte din contract unor subcontractori?       │                                                 │ 
│                                                    │ Dacă da şi în măsura în care se cunoaşte, vă    │ 
│                                                    │ rugăm enumeraţi subcontractanţii propuşi:       │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ [...]                                           │ 
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informaţii, │ 
│ în plus faţă de informaţiile din prezenta secţiune, vă rugăm să furnizaţi informaţiile solicitate în │ 
│ secţiunile A şi B din această parte şi din partea III pentru fiecare dintre subcontractanţii         │ 
│ (categoriile de subcontractanţi) în cauză.                                                           │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

  PARTEA III 
  Motive de excludere 

  A. MOTIVE REFERITOARE LA CONDAMNĂRILE PENALE 
 

 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Art. 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 sau art. 177 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 stabileşte     │ 
│ următoarele motive de excludere:                                                                     │ 
│                                                                                                      │ 
│ 1. Constituirea unui grup infracţional organizat;                                                    │ 
│                                                                                                      │ 
│ 2. Infracţiuni de corupţie;                                                                          │ 
│                                                                                                      │ 
│ 3. Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;                                │ 
│                                                                                                      │ 
│ 4. Acte de terorism;                                                                                 │ 
│                                                                                                      │ 
│ 5. Spălare de bani;                                                                                  │ 
│                                                                                                      │ 
│ 6. Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;                                                  │ 
│                                                                                                      │ 
│ 7. Fraudă.                                                                                           │ 
│                                                                                                      │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Motive legate de condamnările în temeiul art. 164  │ Răspuns:                                        │ 
│ alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 177│                                                 │ 
│ alin. (1) din Legea nr. 99/2016                    │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Operatorul economic însuşi sau orice persoană care │ [] Da [] Nu                                     │ 
│ este membru al organismului de administrare, de    │                                                 │ 
│ conducere sau de supraveghere al acestuia sau care │ Dacă documentele relevante sunt disponibile în  │ 
│ are putere de reprezentare, de decizie sau de      │ format electronic, vă rugăm să precizaţi:       │ 
│ control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei   │ [adresa de internet, autoritatea sau organismul │ 
│ condamnări pronunţate printr-o hotărâre definitivă,│  emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]: │ 
│ pentru unul dintre motivele enunţate mai sus,      │                                                 │ 
│ printr-o condamnare pronunţată cu cel mult cinci   │                                                 │ 
│ ani în urmă sau în care continuă să se aplice o    │ [......][......][......][......]                │ 
│ perioadă de excludere prevăzută în mod direct în   │                                                 │ 
│ condamnare?                                        │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Dacă da, vă rugăm să precizaţi:                    │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ a) Data condamnării, specificând care dintre       │ a) Data: [], punctul (punctele)[], motivul      │ 
│ punctele 1-6 se aplică şi motivul (motivele)       │ (motivele)[]                                    │ 
│ condamnării,                                       │                                                 │ 
│                                                    │ b) [......]                                     │ 
│ b) Identificaţi cine a fost condamnat;             │                                                 │ 
│                                                    │ c) Durata perioadei de excludere [......] şi    │ 
│ c) În măsura în care se stabileşte direct în       │ punctul (punctele) în cauză []                  │ 
│ condamnare:                                        │                                                 │ 
│                                                    │ Dacă documentele relevante sunt disponibile în  │ 
│                                                    │ format electronic, vă rugăm să precizaţi [adresa│ 
│                                                    │ internet, autoritatea sau organismul emitent    │ 
│                                                    │(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:          │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ [......][......][......]                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ În cazul condamnărilor pronunţate, operatorul      │                                                 │ 
│ economic a luat măsuri pentru a-şi demonstra       │ [] Da [] Nu                                     │ 
│ fiabilitatea, în ciuda existenţei unui motiv       │                                                 │ 
│ relevant de excludere ("autocorectare")?           │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Dacă da, vă rugăm să descrieţi măsurile            │ [......]                                        │ 
│ întreprinse:                                       │                                                 │ 
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 

 



  B. MOTIVE LEGATE DE PLATA IMPOZITELOR SAU A CONTRIBUŢIILOR LA 
ASIGURĂRILE SOCIALE 
 

 
┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Plata impozitelor sau a contribuţiilor la          │ Răspuns:                                        │ 
│ asigurările sociale                                │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Operatorul economic şi-a îndeplinit toate          │                                                 │ 
│ obligaţiile cu privire la plata impozitelor şi     │                                                 │ 
│ taxelor sau a contribuţiilor la asigurările        │ [] Da [] Nu                                     │ 
│ sociale, atât în ţara în care este stabilit, cât şi│                                                 │ 
│ în statul membru al autorităţii contractante sau   │                                                 │ 
│ entităţii contractante, în cazul în care este      │                                                 │ 
│ diferit de ţara de stabilire?                      │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┬──────────────────────────┤ 
│                                                    │Impozite              │Contribuţii sociale       │ 
│                                                    ├──────────────────────┼──────────────────────────┤ 
│ Dacă nu, vă rugăm să menţionaţi:                   │ a) [......]          │ a) [......]              │ 
│                                                    │                      │                          │ 
│ a) Ţara sau statul membru în cauză                 │ b) [......]          │ b) [......]              │ 
│                                                    │                      │                          │ 
│ b) Care este suma în cauză?                        │                      │                          │ 
│                                                    │ c1) [] Da [] Nu      │ c1) [] Da [] Nu          │ 
│ c) Cum a fost stabilită această încălcare a        │                      │                          │ 
│ obligaţiilor:                                      │                      │                          │ 
│                                                    │                      │                          │ 
│ 1) Printr-o hotărâre judecătorească sau printr-o   │                      │                          │ 
│ decizie administrativă:                            │                      │                          │ 
│                                                    │                      │                          │ 
│ - Această hotărâre/decizie este definitivă şi      │ - [] Da [] Nu        │ - [] Da [] Nu            │ 
│ obligatorie?                                       │                      │                          │ 
│                                                    │ - [......]           │ - [......]               │ 
│ - Vă rugăm să precizaţi data condamnării sau a     │                      │                          │ 
│ hotărârii/deciziei.                                │ - [......]           │ - [......]               │ 
│                                                    │                      │                          │ 
│ - În cazul unei condamnări, durata perioadei de    │                      │                          │ 
│ excludere, în măsura în care aceasta este stabilită│                      │                          │ 
│ direct în condamnare:                              │                      │                          │ 
│                                                    │                      │                          │ 
│ 2) Prin alte mijloace? Vă rugăm să precizaţi:      │                      │                          │ 
│                                                    │ c2) [......]         │ c2) [......]             │ 
│ d) Operatorul economic şi-a îndeplinit obligaţiile │                      │                          │ 
│ plătind impozitele sau contribuţiile la asigurările│ d) [] Da [] Nu       │ d) [] Da [] Nu           │ 
│ sociale datorate sau încheind un angajament cu     │                      │                          │ 
│ caracter obligatoriu în vederea plăţii acestora,   │ Dacă da, vă rugăm să │ Dacă da, vă rugăm să     │ 
│ inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi         │ furnizaţi detalii:   │ furnizaţi detalii:       │ 
│ acumulate sau a amenzilor?                         │                      │                          │ 
│                                                    │ [......]             │ [......]                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┴──────────────────────────┤ 
│ În cazul în care documentaţia relevantă privind    │ [adresa de internet, autoritatea sau organismul │ 
│ plata impozitelor sau a contribuţiilor sociale este│ emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:  │ 
│ disponibilă în format electronic, vă rugăm să      │                                                 │ 
│ menţionaţi:                                        │ [......][......][......]                        │ 
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 

 

  C. MOTIVE LEGATE DE INSOLVENŢĂ, CONFLICT DE INTERESE SAU 
ABATERI PROFESIONALE 
 

 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Vă atragem atenţia asupra faptului că, în scopul acestei achiziţii publice, este posibil ca unele din│ 
│ următoarele motive de excludere să fi fost definite mai precis în legislaţia naţională, în anunţul   │ 
│ relevant sau în documentele achiziţiei. Prin urmare, legislaţia naţională poate prevedea, de exemplu,│ 
│ că noţiunea de "abatere profesională gravă" poate acoperi mai multe comportamente diferite.          │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Informaţii privind eventualele cazuri de           │ Răspuns:                                        │ 
│ insolvenţă, conflict de interese şi abateri        │                                                 │ 
│ profesionale                                       │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ În măsura cunoştinţelor sale, operatorul economic  │[] Da [] Nu                                      │ 
│ şi-a încălcat obligaţiile în domeniul mediului,    │                                                 │ 
│ social şi al muncii?                               ├─────────────────────────────────────────────────┤ 
│                                                    │ Dacă da, operatorul economic a luat măsuri      │ 
│                                                    │ pentru a-şi demonstra fiabilitatea în ciuda     │ 
│                                                    │ existenţei acestui motiv de excludere           │ 
│                                                    │ ("autocorectare")?                              │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ [] Da [] Nu                                     │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ Dacă da, vă rugăm să descrieţi măsurile         │ 
│                                                    │ întreprinse:                                    │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ [......]                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Operatorul economic se află în vreuna din          │ [] Da [] Nu                                     │ 
│ următoarele situaţii:                              │                                                 │ 



│                                                    │                                                 │ 
│ a) Stare de faliment sau                           │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ b) Face obiectul unor proceduri de insolvenţă sau  │                                                 │ 
│ de lichidare sau                                   │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ c) Într-un concordat preventiv sau                 │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ d) Într-o situaţie similară care rezultă dintr-o   │                                                 │ 
│ procedură similară din legislaţiile sau            │                                                 │ 
│ reglementările naţionale sau                       │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ e) Într-o situaţie de administrare judiciară sau   │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ f) Într-o situaţie de încetare a activităţii?      │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ Dacă da:                                           │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ - Vă rugăm să furnizaţi detalii:                   │ - [......]                                      │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ - Vă rugăm să precizaţi motivele pentru care veţi  │                                                 │ 
│ putea fi, totuşi, în măsură să executaţi           │                                                 │ 
│ contractul, ţinând cont de normele naţionale       │ - [......]                                      │ 
│ aplicabile şi de măsurile privind continuarea      │                                                 │ 
│ activităţii în aceste condiţii?                    │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ Dacă documentele relevante sunt disponibile în     │ [adresa de internet, autoritatea sau organismul │ 
│ format electronic, vă rugăm să precizaţi:          │ emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:  │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ [......][......][......]                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Operatorul economic se face vinovat de o abatere   │ [] Da [] Nu []                                  │ 
│ profesională gravă?                                │                                                 │ 
│                                                    │ [......]                                        │ 
│ Dacă da, vă rugăm să furnizaţi detalii:            ├─────────────────────────────────────────────────┤ 
│                                                    │ Dacă da, operatorul economic a luat măsuri de   │ 
│                                                    │ autocorectare?                                  │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ [] Da [] Nu                                     │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ Dacă da, vă rugăm să descrieţi măsurile         │ 
│                                                    │ întreprinse:                                    │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ [......]                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Operatorul economic a încheiat acorduri cu alţi    │                                                 │ 
│ operatori economici care au ca obiect denaturarea  │ [] Da [] Nu []                                  │ 
│ concurenţei?                                       │                                                 │ 
│                                                    │ [......]                                        │ 
│ Dacă da, vă rugăm să furnizaţi detalii:            ├─────────────────────────────────────────────────┤ 
│                                                    │ Dacă da, operatorul economic a luat măsuri de   │ 
│                                                    │ autocorectare?                                  │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ [] Da [] Nu                                     │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ Dacă da, vă rugăm să descrieţi măsurile         │ 
│                                                    │ întreprinse:                                    │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ [......]                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Operatorul economic are cunoştinţă de vreun        │ [] Da [] Nu []                                  │ 
│ conflict de interese care decurge din participarea │                                                 │ 
│ sa la procedura de achiziţii publice?              │                                                 │ 
│                                                    │ [......]                                        │ 
│ Dacă da, vă rugăm să furnizaţi detalii:            │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Operatorul economic sau o întreprindere care are   │ [] Da [] Nu []                                  │ 
│ legături cu acesta a oferit consultanţă autorităţii│                                                 │ 
│ contractante sau entităţii contractante sau a      │                                                 │ 
│ participat în orice alt mod la pregătirea          │                                                 │ 
│ procedurii de achiziţii publice?                   │ [......]                                        │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ Dacă da, vă rugăm să furnizaţi detalii:            │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Operatorul economic se află într-o situaţie în care│ [] Da [] Nu []                                  │ 
│ un contract de achiziţii publice anterior, un      │                                                 │ 
│ contract anterior încheiat cu o entitate           │                                                 │ 
│ contractantă sau un contract de concesiune anterior│                                                 │ 
│ a fost reziliat anticipat sau au fost impuse       │                                                 │ 
│ daune-interese sau alte sancţiuni comparabile în   │                                                 │ 
│ legătură cu respectivul contract anterior?         │                                                 │ 
│                                                    │ [......]                                        │ 
│ Dacă da, vă rugăm să furnizaţi detalii:            │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Operatorul economic poate confirma că:             │ [] Da [] Nu []                                  │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ a) Nu s-a făcut grav vinovat de declaraţii false la│                                                 │ 
│ furnizarea informaţiilor solicitate pentru         │                                                 │ 
│ verificarea absenţei motivelor de excludere sau a  │                                                 │ 
│ îndeplinit criteriile de selecţie,                 │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ b) Nu a ascuns astfel de informaţii,               │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ c) A fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, │                                                 │ 
│ documentele justificative solicitate de autoritatea│                                                 │ 
│ contractantă sau de entitatea contractantă şi      │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ d) Nu a încercat să influenţeze în mod nepermis    │                                                 │ 
│ procesul decizional al autorităţii contractante sau│                                                 │ 
│ al entităţii contractante, să obţină informaţii    │                                                 │ 
│ confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje     │                                                 │ 
│ necuvenite în cadrul procedurii de achiziţie       │                                                 │ 
│ publică sau să furnizeze din neglijenţă informaţii │                                                 │ 



│ false care pot avea o influenţă semnificativă      │                                                 │ 
│ asupra deciziilor privind excluderea, selecţia şi  │                                                 │ 
│ atribuirea?                                        │                                                 │ 
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 

 

  D. ALTE MOTIVE DE EXCLUDERE 
 

 
┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Alte motive de excludere                           │ Răspuns:                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Se aplică motivele de excludere care sunt          │ [] Da [] Nu                                     │ 
│ specificate în anunţul relevant sau în documentele │                                                 │ 
│ achiziţiei?                                        │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ Dacă documentele solicitate în anunţul relevant sau│ [adresa de internet, autoritatea sau organismul │ 
│ în documentele achiziţiei sunt disponibile în      │ emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:  │ 
│ format electronic, vă rugăm să menţionaţi:         │                                                 │ 
│                                                    │ [......][......][......]                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ În cazul în care se aplică oricare dintre motivele │ [] Da [] Nu []                                  │ 
│ de excludere, operatorul economic a luat măsuri de │                                                 │ 
│ autocorectare?                                     │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ Dacă da, vă rugăm să precizaţi măsurile            │                                                 │ 
│ întreprinse:                                       │ [......]                                        │ 
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 

 

  PARTEA IV 
  Criterii de selecţie 

  În ceea ce priveşte criteriile de selecţie operatorul economic declară că: 

       INDICAŢIE GLOBALĂ PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECŢIE 
 

 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Operatorul economic trebuie să completeze acest câmp numai în cazul în care autoritatea contractantă │ 
│ sau entitatea contractantă a precizat în anunţul relevant sau în documentaţia achiziţiei menţionate  │ 
│ în anunţ că operatorul economic se poate limita la completarea tabelului următor fără să trebuiască  │ 
│ să completeze nicio altă secţiune din partea IV:                                                     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecţie impuse│ Răspuns:                                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Îndeplinirea criteriilor de selecţie impuse:       │ [] Da [] Nu                                     │ 
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 

 

  A. CAPACITATEA DE A CORESPUNDE CERINŢELOR 
 

 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Operatorul economic trebuie să furnizeze informaţii numai în cazul în care criteriile de selecţie    │ 
│ respective au fost impuse de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă în anunţul       │ 
│ relevant sau în documentele achiziţiei menţionate în anunţ.                                          │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Capacitatea de a corespunde cerinţelor             │ Răspuns                                         │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 1) Este înscris într-unul dintre registrele        │ [......]                                        │ 
│ profesionale sau comerciale relevante din statul   │                                                 │ 
│ membru în care este stabilit:                      │                                                 │ 
│                                                    │ [adresa de internet, autoritatea sau            │ 
│ Dacă documentele relevante sunt disponibile în     │ organismul emitent(ă), referinţa exactă a       │ 
│ format electronic, vă rugăm să precizaţi:          │ documentaţiei]:                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ [......][......][......]                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 2) Pentru contractele de servicii:                 │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ Operatorul economic are nevoie de o autorizaţie    │ [] Da [] Nu                                     │ 
│ specială sau trebuie să fie membru al unei         │                                                 │ 



│ organizaţii pentru a putea presta serviciul în     │ Dacă da, vă rugăm să precizaţi care sunt acestea│ 
│ cauză în ţara unde este stabilit?                  │ şi dacă operatorul economic dispune de ele:     │ 
│                                                    │ [...] [] Da [] Nu                               │ 
│ Dacă documentele relevante sunt disponibile în     │                                                 │ 
│ format electronic, vă rugăm să precizaţi:          │ [adresa de internet, autoritatea sau organismul │ 
│                                                    │ emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:  │ 
│                                                    │ [......][......][......]                        │ 
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 

 

  B. SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ 
 

 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Operatorul economic trebuie să furnizeze informaţii numai în cazul în care criteriile de selecţie    │ 
│ respective au fost impuse de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă în anunţul       │ 
│ relevant sau în documentele achiziţiei menţionate în anunţ.                                          │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 
│Situaţia economică şi financiară                    │ Răspuns                                         │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ la) Cifra sa de afaceri anuală ("generală")        │ anul: [...] cifra de afaceri: [...][...]moneda  │ 
│ pentru numărul de exerciţii financiare impus în    │                                                 │ 
│ anunţul relevant sau în documentele achiziţiei,    │ anul: [...] cifra de afaceri: [...][...]moneda  │ 
│ după cum urmează:                                  │                                                 │ 
│                                                    │ anul: [...] cifra de afaceri: [...][...]moneda  │ 
│ şi/sau                                             │                                                 │ 
│ 1b) Cifra sa de afaceri medie anuală pentru numărul│ (numărul de ani, cifra de afaceri medie):       │ 
│ de ani impus în anunţul relevant sau în documentele│ [......],[......][...]moneda                    │ 
│ achiziţiei, după cum urmează:                      │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Dacă documentele relevante sunt disponibile în     │                                                 │ 
│ format electronic, vă rugăm să precizaţi:          │ [adresa de internet, autoritatea sau organismul │ 
│                                                    │ emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:  │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ [......][......][......]                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 2a) Cifra sa de afaceri anuală ("specifică") în    │ anul: [...] cifra de afaceri: [...][...]moneda  │ 
│ domeniul la care se referă contractul şi care este │                                                 │ 
│ specificat în anunţul relevant sau în documentele  │ anul: [...] cifra de afaceri: [...][...]moneda  │ 
│ achiziţiei pentru numărul de exerciţii financiare  │                                                 │ 
│ impus, după cum urmează:                           │ anul: [...] cifra de afaceri: [...][...]moneda  │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ şi/sau                                             │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ 2b) Cifra sa de afaceri medie anuală în domeniul şi│                                                 │ 
│ pentru numărul de ani impus în anunţul relevant sau│ (numărul de ani, cifra de afaceri medie):       │ 
│ în documentele achiziţiei, după cum urmează:       │                                                 │ 
│                                                    │ [......],[......][...]moneda                    │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ Dacă documentele relevante sunt disponibile în     │ [adresa de internet, autoritatea sau organismul │ 
│ format electronic, vă rugăm să precizaţi:          │ emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:  │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ [......][......][......]                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 3) În cazul în care informaţiile privind cifra de  │                                                 │ 
│ afaceri (generală sau specifică) nu sunt           │ [......]                                        │ 
│ disponibile pentru întreaga perioadă impusă, vă    │                                                 │ 
│ rugăm să precizaţi data la care operatorul economic│                                                 │ 
│ a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea:     │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 4) În ceea ce priveşte indicatorii financiari      │(identificarea indicatorului solicitat - raportul│ 
│ specificaţi în anunţul relevant sau în documentele │ dintre x şi y - şi valoarea acestuia):          │ 
│ achiziţiei, operatorul economic declară că valoarea│                                                 │ 
│ (valorile) reală (reale) pentru indicatorii        │ [......][......]                                │ 
│ solicitaţi este (sunt) după cum urmează:           │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ Dacă documentele relevante sunt disponibile în     │ [adresa de internet, autoritatea sau organismul │ 
│ format electronic, vă rugăm să precizaţi:          │ emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:  │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ [......][......][......]                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 5) Suma asigurată prin asigurarea sa împotriva     │ [......][...]monedă                             │ 
│ riscurilor profesionale este următoarea:           │                                                 │ 
│                                                    │ [adresa de internet, autoritatea sau organismul │ 
│ Dacă documentele relevante sunt disponibile în     │ emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:  │ 
│ format electronic, vă rugăm să precizaţi:          │                                                 │ 
│                                                    │ [......][......][......]                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 6) În ceea ce priveşte alte cerinţe economice sau  │ [......]                                        │ 
│ financiare, dacă este cazul, care ar putea fi      │                                                 │ 
│ specificate în anunţul relevant sau în documentele │                                                 │ 
│ achiziţiei, operatorul economic declară că:        │                                                 │ 
│                                                    │ [adresa de internet, autoritatea sau organismul │ 
│ Dacă documentele relevante care ar putea fi        │ emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:  │ 
│ specificate în anunţul relevant sau în documentele │                                                 │ 
│ achiziţiei sunt disponibile în format electronic,  │ [......][......][......]                        │ 
│ vă rugăm să precizaţi:                             │                                                 │ 
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 

 



  C. CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI PROFESIONALĂ 
 

 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Operatorul economic trebuie să furnizeze informaţii numai în cazul în care criteriile de selecţie    │ 
│ respective au fost impuse de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă în anunţul       │ 
│ relevant sau în documentele achiziţiei menţionate în anunţ.                                          │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Capacitatea tehnică şi profesională                │ Răspuns                                         │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 1a) Numai pentru contractele de achiziţii publice  │ Numărul de ani (această perioadă este           │ 
│ de lucrări:                                        │ specificată în anunţul relevant sau în          │ 
│                                                    │ documentele achiziţiei):                        │ 
│ În perioada de referinţă, operatorul economic a    │                                                 │ 
│ îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat:│ [......]                                        │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ Lucrări: [......]                               │ 
│ Dacă documentele relevante privind buna execuţie şi│                                                 │ 
│ rezultatul corespunzător pentru lucrările cele mai │                                                 │ 
│ importante sunt disponibile în format electronic,  │ [adresa de internet, autoritatea sau organismul │ 
│ vă rugăm să precizaţi:                             │ emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:  │ 
│                                                    │ [......][......][......]                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 1b) Numai pentru contractele de achiziţii publice  │ Numărul de ani (această perioadă este           │ 
│ de produse şi de servicii:                         │ specificată în anunţul relevant sau în          │ 
│                                                    │ documentele achiziţiei):                        │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ În perioada de referinţă operatorul economic a     │ [......]                                        │ 
│ efectuat următoarele livrări principale de tipul   │                                                 │ 
│ specificat sau a prestat următoarele servicii      │ ┌─────────────┬────────┬────────┬─────────────┐ │ 
│ principale de tipul specificat: la întocmirea      │ │Descriere    │sume    │date    │beneficiari  │ │ 
│ listei, vă rugăm să indicaţi valorile, datele şi   │ ├─────────────┼────────┼────────┼─────────────┤ │ 
│ beneficiarii publici sau privaţi:                  │ ├─────────────┼────────┼────────┼─────────────┤ │ 
│                                                    │ └─────────────┴────────┴────────┴─────────────┘ │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 2) Poate recurge la următorii tehnicieni sau la    │                                                 │ 
│ următoarele organisme tehnice, mai ales cei (cele) │ [......]                                        │ 
│ responsabili (responsabile) de controlul calităţii:│                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ În cazul contractelor de achiziţii publice de      │ [......]                                        │ 
│ lucrări, operatorul economic va putea recurge la   │                                                 │ 
│ următorii tehnicieni sau la următoarele organisme  │                                                 │ 
│ tehnice:                                           │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 3) Utilizează următoarele instalaţii tehnice şi    │ [......]                                        │ 
│ măsuri de asigurare a calităţii, iar resursele sale│                                                 │ 
│ de studiu şi de cercetare sunt după cum urmează:   │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 4) Va fi în măsură să aplice următoarele sisteme de│ [......]                                        │ 
│ management şi de trasabilitate în cadrul lanţului  │                                                 │ 
│ de aprovizionare pe durata executării contractului:│                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 5) Pentru produsele sau serviciile complexe care   │ [] Da [] Nu                                     │ 
│ urmează să fie furnizate sau, în mod excepţional,  │                                                 │ 
│ pentru produsele sau serviciile solicitate cu un   │                                                 │ 
│ scop anume:                                        │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ Operatorul economic va permite efectuarea de       │                                                 │ 
│ verificări ale capacităţii tehnice a operatorului  │                                                 │ 
│ economic şi, dacă este necesar, ale mijloacelor de │                                                 │ 
│ studiu şi de cercetare de care dispune şi ale      │                                                 │ 
│ măsurilor de control al calităţii?                 │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 6) Următoarele calificări educaţionale şi          │                                                 │ 
│ profesionale sunt deţinute de către:               │                                                 │ 
│                                                    │ a) [......]                                     │ 
│ a) prestatorul de servicii sau de contractantul    │                                                 │ 
│ însuşi şi/sau (în funcţie de cerinţele stabilite în│                                                 │ 
│ anunţul relevant sau în documentele achiziţiei)    │                                                 │ 
│                                                    │ b) [......]                                     │ 
│ b) personalul de conducere al acestuia:            │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 7) Operatorul economic va putea să aplice          │ [......]                                        │ 
│ următoarele măsuri de management de mediu atunci   │                                                 │ 
│ când execută contractul:                           │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 8) Efectivele medii anuale de personal ale         │ Anul, efectivele medii anuale de personal:      │ 
│ operatorului economic şi numărul membrilor         │                                                 │ 
│ personalului de conducere din ultimii trei ani au  │ [......],[......],                              │ 
│ fost după cum urmează:                             │                                                 │ 
│                                                    │ [......],[......],                              │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ [......],[......],                              │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ Anul, numărul membrilor personalului de         │ 
│                                                    │ conducere:                                      │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ [......],[......],                              │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ [......],[......],                              │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ [......],[......].                              │ 
│                                                    │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 9) Va dispune de următoarele utilaje, instalaţii   │ [......]                                        │ 
│ sau echipamente tehnice pentru executarea          │                                                 │ 
│ contractului:                                      │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 



│ 10) Operatorul economic intenţionează să           │                                                 │ 
│ subcontracteze eventual următoarea parte (adică    │ [......]                                        │ 
│ procentaj) din contract:                           │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 11) Pentru contractele de achiziţii publice de     │                                                 │ 
│ bunuri:                                            │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ Operatorul economic va furniza eşantioanele,       │ [] Da [] Nu                                     │ 
│ descrierile sau fotografiile solicitate ale        │                                                 │ 
│ produselor care urmează să fie furnizate, care nu  │                                                 │ 
│ trebuie să fie însoţite de certificate de          │                                                 │ 
│ autenticitate:                                     │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ Dacă este cazul, operatorul economic declară, de   │ [] Da [] Nu                                     │ 
│ asemenea, că va furniza certificatele de           │                                                 │ 
│ autenticitate solicitate:                          │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ Dacă documentele relevante sunt disponibile în     │                                                 │ 
│ format electronic, vă rugăm să precizaţi:          │                                                 │ 
│                                                    │ [adresa de internet, autoritatea sau organismul │ 
│                                                    │ emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:  │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ [......][......][......]                        │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 12) Pentru contractele de achiziţii publice de     │                                                 │ 
│ bunuri:                                            │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ Operatorul economic poate furniza certificatele    │ [] Da [] Nu                                     │ 
│ solicitate emise de instituţie sau servicii        │                                                 │ 
│ oficiale de control al calităţii cu competenţe     │                                                 │ 
│ recunoscute, care să ateste conformitatea          │                                                 │ 
│ produselor clar identificate prin trimiteri la     │                                                 │ 
│ specificaţiile sau la standardele tehnice care sunt│                                                 │ 
│ stabilite în anunţul relevant sau în documentele   │                                                 │ 
│ achiziţiei?                                        │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ Dacă nu, vă rugăm să explicaţi de ce şi să         │ [......]                                        │ 
│ precizaţi ce alte mijloace de probă pot fi         │                                                 │ 
│ utilizate:                                         │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│ Dacă documentele relevante sunt disponibile în     │ [adresa de internet, autoritatea sau organismul │ 
│ format electronic, vă rugăm să precizaţi:          │ emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:  │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │ [......][......][......]                        │ 
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 

 

  D. SISTEME DE ASIGURARE A CALITĂŢII ŞI STANDARDE DE MANAGEMENT 
DE MEDIU 
 

 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Operatorul economic trebuie să furnizeze informaţii numai în cazul în care sistemele de asigurare a   │ 
│calităţii şi/sau standardele de management de mediu au fost solicitate de autoritatea contractantă sau│ 
│de entitatea contractantă în anunţul relevant sau în documentele achiziţiei menţionate în anunţ.      │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 
│Sisteme de asigurare a calităţii şi standarde de    │Răspuns                                          │ 
│management de mediu                                 │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│Operatorul economic va putea să prezinte certificate│ [] Da [] Nu []                                  │ 
│întocmite de organisme independente care să ateste  │                                                 │ 
│că operatorul economic respectă standardele de      │                                                 │ 
│asigurare a calităţii cerute, inclusiv privind      │                                                 │ 
│accesibilitatea pentru persoanele cu handicap?      │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│Dacă nu, vă rugăm să explicaţi de ce şi să precizaţi│[......]                                         │ 
│ce alte mijloace de probă privind sistemul de       │                                                 │ 
│asigurare a calităţii pot fi furnizate:             │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│Dacă documentele relevante sunt disponibile în      │[adresa de internet, autoritatea sau organismul  │ 
│format electronic, vă rugăm să precizaţi:           │emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:   │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │[......][......][......]                         │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│Operatorul economic va putea să prezinte certificate│[] Da [] Nu                                      │ 
│întocmite de organisme independente care să ateste  │                                                 │ 
│că operatorul economic respectă sistemele sau       │                                                 │ 
│standardele de management de mediu cerute?          │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│Dacă nu, vă rugăm să explicaţi de ce şi să precizaţi│[......]                                         │ 
│ce alte mijloace de probă privind sistemele sau     │                                                 │ 
│standardele de management de mediu pot fi furnizate:│                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│Dacă documentele relevante sunt disponibile în      │[adresa de internet, autoritatea sau organismul  │ 
│format electronic, vă rugăm să precizaţi:           │emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:   │ 
│                                                    │[......][......][......]                         │ 
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 

 



  PARTEA V 
  Reducerea numărului de candidaţi calificaţi 
 

 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Operatorul economic trebuie să prezinte informaţii numai dacă autoritatea contractantă sau entitatea  │ 
│contractantă a specificat criteriile sau regulile obiective şi nediscriminatorii aplicabile pentru    │ 
│limitarea numărului de candidaţi care vor fi invitaţi să depună oferte sau să participe la dialog.    │ 
│Aceste informaţii, care pot fi însoţite, dacă este cazul, de cerinţe privind certificatele (tipurile  │ 
│de certificate) sau formele de documente justificative care trebuie furnizate, sunt prezentate în     │ 
│anunţul relevant sau în documentele achiziţiei menţionate în anunţ.                                   │ 
│                                                                                                      │ 
│Numai pentru procedurile restrânse, procedurile competitive cu negociere, procedurile de dialog       │ 
│competitiv şi parteneriatele pentru inovare:                                                          │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

  Operatorul economic declară că: 
 

 
┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 
│Reducerea numărului de candidaţi                    │Răspuns:                                         │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│Îndeplineşte criteriile sau regulile obiective şi   │[....]                                           │ 
│nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea       │                                                 │ 
│numărului de candidaţi în următorul mod:            │                                                 │ 
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│În cazul în care sunt solicitate anumite certificate│                                                 │ 
│sau alte forme de documente justificative, vă rugăm │[] Da [] Nu                                      │ 
│să precizaţi pentru fiecare dintre acestea dacă     │                                                 │ 
│operatorul economic dispune de documentele          │                                                 │ 
│solicitate:                                         │                                                 │ 
│                                                    │                                                 │ 
│Dacă unele dintre aceste certificate sau alte forme │                                                 │ 
│de documentare justificative sunt disponibile în    │                                                 │ 
│format electronic, vă rugăm să precizaţi pentru     │[adresa internet, autoritatea sau organismul     │ 
│fiecare:                                            │emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei]:   │ 
│                                                    │                                                 │ 
│                                                    │[......][......][......]                         │ 
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 

 

  PARTEA VI 
  Declaraţii finale 

  Subsemnatul declar că informaţiile prezentate în părţile II - V de mai sus sunt exacte şi 
corecte şi că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecinţele cazurilor grave de declaraţii 
false. 

  Subsemnatul declar în mod oficial că pot să furnizez, la cerere şi fără întârziere, 
certificatele şi alte forme de documente justificative menţionate, cu excepţia cazurilor în care: 

  a) Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obţine 
documentele justificative vizate direct prin accesarea unei baze de date naţionale în orice stat 
membru, disponibilă în mod gratuit sau 

  b) La 18 octombrie 2018 cel mai târziu, autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă deţine deja documentele în cauză. 

  Subsemnatul declar în mod oficial că sunt de acord ca [identificaţi autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă, astfel cum este descrisă în partea I secţiunea A] să 
obţină acces la documentele justificative privind informaţiile pe care le-am furnizat în 
[identificaţi partea/secţiunea/punct(punctele) în cauză] din prezentul document european de 



achiziţie unic în scopul [identificaţi procedura de achiziţii publice: (scurtă descriere, referinţa 
de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, numărul de referinţă)]. 

  Data, locul şi, dacă se solicită sau dacă este (sunt) necesară (necesare), semnătura 
(semnăturile): [........] 
 

  ANEXA 3 
 

               CAIET DE SARCINI 
            pentru achiziţia de produse biocide 

          Dosarul tehnic achiziţie dezinfectante 

  Produsul trebuie să deţină aviz eliberat în baza Ordinului ministrului sănătăţii, al 
ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în 
termen de valabilitate, sau o formă de autorizaţie de punere pe piaţă eliberată conform 
Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri 
pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor 
biocide, emise de Comisia Naţională pentru Produse Biocide. 

  Fişa tehnică a produsului originală şi/sau tradusă autorizat în limba română, cu 
următoarele informaţii: 
  - denumirea comercială; 
  - tipul de produs biocid, conform anexei V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe 
piaţă şi utilizarea produselor biocide, cu amendamentele ulterioare; 
  - domeniul de utilizare corespunzător tipului de produs biocid, indicaţiile de utilizare, 
concentraţia şi timpul de contact pentru fiecare utilizare (timpul de contact pentru utilizare să 
fie susţinut de concluzia raportului de testare); 
  - forma de condiţionare (de exemplu: concentrat lichid, granule, aerosoli, pulbere), 
modul de ambalare şi cantităţile exprimate în unităţi metrice; 
  - compoziţia chimică: identitatea fiecărei substanţe active (denumirea, nr. CAS, nr. CE) 
şi concentraţia în unităţi metrice. 
  Certificat de calitate şi conformitate al produsului (la solicitare să se prezinte buletine de 
analize fizico-chimice ale produsului) 

  Condiţii tehnice de asigurare a calităţii 
  Fiecare produs va fi însoţit de un certificat de analiză/raport de analize fizico-chimice 
corespunzător lotului din care face parte. Acesta trebuie să conţină un minim de informaţii 
cum ar fi: 
  - denumirea produsului; 
  - numărul lotului din care face parte; 
  - rezultatele unor analize fizico-chimice (aspect, miros, pH, densitate, solubilitate în apă 
etc.) care trebuie să fie conforme cu datele din Fişa tehnică cu date de securitate; 
  - determinarea concentraţiei/cantităţii de substanţe active care trebuie să corespundă cu 
datele din Declaraţia privind substanţele active din produs dată de producător; 
  - data de expirare a lotului. 



  ● Indicaţii privind condiţiile de păstrare, depozitare şi de eliminare finală 
  ● Categorii de utilizatori: domeniul medical conform cu avizul 
  ● Indicaţii privind periculozitatea şi măsuri de prim ajutor 

  Fişa cu date de securitate a produsului, întocmită conform art. 31 din Regulamentul (CE) 
nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de 
înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei Comisiei 
nr. 1.999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a 
Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei nr. 76/769/CEE a 
Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE şi nr. 2000/21/CE ale 
Comisiei, cu amendamentele ulterioare, în limba română, şi copie de pe fişa cu date de 
securitate a producătorului şi documentaţia care a stat la baza întocmirii fişei cu date de 
securitate 

  Eticheta, cu text în limba română, care să cuprindă următoarele informaţii: 
  ● identitatea fiecărei substanţe active şi concentraţia în unităţi metrice; 
  ● forma de condiţionare, cum ar fi: concentrat lichid, gel, granule, pulbere, tablete, 
aerosol pulverizabil şi altele; 
  ● utilizările pentru care produsul biocid este avizat/autorizat, cum ar fi: dezinfecţie 
(pentru igiena umană, instrumentar, suprafeţe); 
  ● indicaţiile de folosire şi dozaj pentru fiecare utilizare, conform condiţiilor prevăzute în 
aviz/autorizaţie, exprimate în unităţi metrice; 
  ● detalii privind efectele adverse directe sau indirecte pentru sănătate şi mediu care pot 
apărea şi instrucţiuni de prim ajutor, acolo unde este cazul; 
  ● instrucţiuni pentru eliminarea în siguranţă a produsului biocid şi a ambalajului său, 
inclusiv o interdicţie de refolosire a ambalajului pentru produsele biocide destinate şi 
publicului larg; 
  ● numărul sau denumirea lotului de fabricaţie şi data expirării în condiţii normale de 
depozitare; 
  ● perioada de timp necesară pentru efectul biocid, intervalul care trebuie respectat între 
utilizările produsului biocid sau între prima aplicare şi, acolo unde este cazul, informaţii 
privind: următoarea aplicare pe materialul tratat ori primul acces al oamenilor în zone în care 
s-a folosit produsul biocid, inclusiv detaliile cu privire la metodele şi măsurile de 
decontaminare şi perioada de aerisire necesară pentru zonele tratate; detalii cu privire la 
curăţarea corespunzătoare a echipamentelor; măsurile de precauţie pe perioada utilizării, 
depozitării şi transportului, de exemplu îmbrăcămintea şi echipamentele de protecţie ale 
personalului, măsuri de protecţie împotriva incendiilor, acoperirea mobilierului, îndepărtarea 
alimentelor şi hranei; 
  ● categoriile de utilizatori pentru care produsul biocid este restricţionat; 
  ● informaţiile asupra oricărui risc specific pentru mediu, în special pentru protejarea 
organismelor care nu sunt vizate şi pentru evitarea contaminării apei. 

  Rapoartele de testare pentru demonstrarea eficacităţii biocide în funcţie de tipul de 
produs, activitatea afirmată pe eticheta produsului şi în recomandările de utilizare vor fi 
efectuate în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, conform unor metode 
elaborate de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO), de Comitetul European de 
Standardizare (CEN). 
  Rapoartele de testare efectuate prin standarde europene (EN) acreditate sunt acceptate cu 
condiţia efectuării în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Pentru 
susţinerea activităţii produsului biocid asupra altor organisme decât cele pentru care sunt 



prevăzute standardele europene se acceptă rapoarte de testare efectuate prin metode asimilate, 
metode naţionale sau metode individuale standardizate, după dezbatere în cadrul CNPB, la 
propunerea evaluatorilor. 

  Dovada înregistrării/notificării/autorizării ca produs biocid în ţara de origine sau într-un 
alt stat membru al Uniunii Europene, acolo unde este cazul 
  Un document emis şi semnat de către firma producătoare prin care firma solicitantă este 
împuternicită ca reprezentant pentru plasarea produsului pe piaţă pe teritoriul României 

  Substanţa activă 
  ● Conform Regulamentului (UE) nr. 1.062/2014, cu modificările ulterioare 
  ● Să se regăsească în lista producătorilor agreaţi de ECHA, conform art. 95 din 
Regulamentul UE nr. 528/2012 (publicată). 
  Documentele se prezintă în copie legalizată şi traduse în limba română. 
  Lista standardelor din România aplicabile în unităţile sanitare, în domeniul curăţării, 
dezinfecţiei, este prevăzută în standardul SR EN 14885 din 2006, cu completările şi 
modificările ulterioare. Unităţile sanitare publice şi private, indiferent de subordonarea 
acestora, sunt obligate să solicite Avizul (BIO)/actul administrativ de punere pe piaţă şi 
comercializare, emis de Comisia Naţională a Produselor Biocide, care are la bază dosarul 
tehnic şi rezultatele testelor de laborator ce demonstrează eficacitatea acestora. 
  În conformitate cu obiectivele de dezinfecţie şi cerinţele impuse în anumite sectoare, 
nivelurile de dezinfecţie sunt clasificate astfel: dezinfecţie de nivel scăzut, mediu sau înalt, 
care direcţionează spectrul de acţiune al produsului. Acest nivel de dezinfecţie este în funcţie 
de caracterul critic al materialului care urmează să fie dezinfectat. 
  Forma de condiţionare a dezinfectanţilor poate fi solidă (granule, tablete, pulberi) sau 
lichidă (soluţii, geluri), gata de utilizare (RTU) sau concentrată, care urmează a se dilua 
pentru utilizare, şi se vor alege astfel încât să fie compatibili cu materialul suprafeţelor şi 
instrumentarului ce urmează a fi dezinfectat. 
  Dezinfecţia în unităţile sanitare, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 
961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în 
unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a 
eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia 
mâinilor în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în 
funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei 
procesului de sterilizare, se poate împărţi în funcţie de nivelul corespunzător suprafeţelor 
critice, semicritice şi noncritice sau de instrumentarul medical unde se aplică produsele 
biocide sau dispozitivele medicale: 
  - critice - cele care vin în contact cu ţesuturile corpului uman sau penetrează ţesuturile, 
inclusiv sistemul vascular. 
  În această categorie intră: instrumentarul chirurgical, inclusiv instrumentarul 
stomatologic, materialul utilizat pentru suturi, trusele pentru asistenţă la naştere, echipamentul 
personalului din sălile de operaţii, câmpuri operatorii, meşele şi tampoanele, tuburile de dren, 
implanturile, acele şi seringile, cateterele cardiace şi urinare, dispozitivele pentru hemodializă, 
toate dispozitivele intravasculare, endoscoapele invazive flexibile sau rigide, echipamentul 
pentru biopsie asociat endoscoapelor, acele pentru acupunctură, acele utilizate în neurologie; 
  - semicritice - care vin în contact cu mucoasele intacte, cu excepţia mucoasei 
periodontale, sau cu pielea având soluţii de continuitate. În această categorie intră: suprafaţa 
interioară a incubatoarelor pentru copii şi dispozitivele ataşate acestora (mască de oxigen, 
umidificator), endoscoapele flexibile şi rigide neinvazive, folosite exclusiv ca dispozitive 
pentru imagistică, laringoscoapele, tuburile endotraheale, echipamentul de anestezie şi 
respiraţie asistată, diafragmele, termometrele de sticlă, termometrele electronice, ventuzele, 



vârfurile de la seringile auriculare, specul nazal, specul vaginal, abaiselang-urile, 
instrumentele utilizate pentru montarea dispozitivelor anticoncepţionale, accesoriile 
pompiţelor de lapte; 
  - noncritice - care nu vin frecvent în contact cu pacientul sau care vin în contact numai cu 
pielea intactă a acestuia. În această categorie intră: stetoscoape, ploşti, urinare, manşeta de la 
tensiometru, specul auricular, suprafeţele hemodializoarelor care vin în contact cu dializatul, 
cadrele pentru invalizi, suprafeţele dispozitivelor medicale care sunt atinse şi de personalul 
medical în timpul procedurii, orice alte tipuri de suporturi. 
  După gradul de dezinfecţie, aceasta poate fi: 
  ● dezinfecţie de nivel înalt - procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea 
bacteriilor, fungilor, virusurilor şi a unui număr de spori bacterieni până la 10^4; 
  ● dezinfecţie de nivel intermediar (mediu) - procedura de dezinfecţie prin care se 
realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, inclusiv Mycobacterium tuberculosis în 
formă nesporulată, a fungilor şi a virusurilor, fără acţiune asupra sporilor bacterieni; 
  ● dezinfecţie de nivel scăzut - procedura de dezinfecţie prin care se realizează 
distrugerea majorităţii bacteriilor în formă vegetativă, a unor fungi şi a unor virusuri, fără 
acţiune asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip, viruşilor fără înveliş şi a mucegaiurilor. 

  Criterii de selecţie pentru pregătirea specificaţiilor 
  Dezinfectanţi cu indicaţii de utilizare 

  Dezinfecţia suprafeţelor critice 
  Indicaţii: dezinfectarea suprafeţelor 
  Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al 
Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a 
tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în 
Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare 
tipului de produs avizat 

  Activitate antimicrobiană şi standarde: 
  Spectrul de activitate conform EN 14885/2015 
  ● Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în 
contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), 
reducere lg. ≥ 5,0 
  ● Bactericidă/fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min., reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru 
suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte 
tipuri de suprafeţe), reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus niger) (2,1), timp de contact ≤ 5 
min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. 
(pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Micobactericidă: EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Virucidă: EN 14476 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în 
contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), 
reducere lg. ≥ 4,0 
  Spectrul de activitate conform EN 14885/2006 
  ● Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în 
contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), 
reducere lg. ≥ 5,0 
  ● Bactericidă/fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min, reducere lg. ≥ 4,0 



  ● Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru 
suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte 
tipuri de suprafeţe), reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus niger) (2,1), timp de contact ≤ 5 
min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. 
(pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Mycobactericidă/Tuberculocidă: EN14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere lg. 
≥ 4,0 
  ● Virucidă: EN 14476 (Poliovirus; Adenovirus tip 5) (2,1), timp contact 60 min., 
reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Sporicidă: EN 13704 (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016) pentru 
incubatoare şi săli de operaţii 
  ● Produsul să nu decoloreze suprafeţele, să nu albească, să nu păteze, să nu necesite 
clătire. 
  ● Să poată fi utilizat pe orice categorie de material (covor pvc tip tarkett, inox, plastic 
etc). 
  ● Să fie eficient în prezenţa substanţelor interferente, materie organică. 
  ● Conform fişei de securitate, produsul concentrat să nu fie catalogat ca produs coroziv. 
  ● Să fie cu toxicitate redusă în soluţia gata de utilizare. 
  ● Soluţia de lucru să nu prezinte acţiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, 
mucoasei oculare şi bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilaţie specială. 
  ● Se va verifica corelarea formulării produsului cu suprafeţele pe care acesta va fi 
utilizat (de exemplu, produse anticorozive). 
  ● Perioada de garanţie a produsului să fie de minimum un an din momentul livrării. 

  Dezinfecţia suprafeţelor semicritice 
  Indicaţii: dezinfectarea suprafeţelor 
  Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al 
Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a 
tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în 
Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare 
tipului de produs avizat 

  Activitate antimicrobiană şi standarde: 
  Spectrul de activitate conform EN 14885/2015 
  ● Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în 
contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), 
reducere lg. ≥ 5,0 
  ● Bactericidă/fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min., reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru 
suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte 
tipuri de suprafeţe), reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus niger) (2,1), timp de contact ≤ 5 
min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. 
(pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Micobactericidă: EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Virucidă: EN 14476 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în 
contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), 
reducere lg. ≥ 4,0 
  Spectrul de activitate conform EN 14885/2006 



  ● Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în 
contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), 
reducere lg. ≥ 5,0 
  ● Bactericidă/fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min., reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru 
suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte 
tipuri de suprafeţe), reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus niger) (2,1), timp de contact ≤ 5 
min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. 
(pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Mycobactericidă/Tuberculocidă: EN14348 (2,1), timp de contact 60 min, reducere lg. 
≥ 4,0 
  ● Virucidă: EN 14476 (Poliovirus; Adenovirus tip 5) (2,1), timp de contact 60 min., 
reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Produsul să nu decoloreze suprafeţele, să nu albească, să nu păteze, să nu necesite 
clătire. 
  ● Să poată fi utilizat pe orice categorie de material (covor pvc tip tarkett, inox, plastic 
etc). 
  ● Să fie eficient în prezenţa substanţelor interferente, materie organică. 
  ● Conform fişei de securitate produsul concentrat să nu fie catalogat ca produs coroziv. 
  ● Să fie cu toxicitate redusă în soluţia gata de utilizare. 
  ● Soluţia de lucru să nu prezinte acţiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, 
mucoasei oculare şi bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilaţie specială. 
  ● Se va verifica corelarea formulării produsului cu suprafeţele pe care acesta va fi 
utilizat (de exemplu, produse anticorozive). 
  ● Perioada de garanţie a produsului să fie de minimum un an din momentul livrării. 

  Dezinfecţia suprafeţelor noncritice 
  Indicaţii: dezinfectarea suprafeţelor 
  Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al 
Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a 
tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în 
Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului corespunzătoare 
tipului de produs avizat 

  Activitate antimicrobiană şi standarde: 
  Spectrul de activitate conform EN 14885/2015 
  ● Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în 
contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), 
reducere lg. ≥ 5,0 
  ● Bactericidă/fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min., reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru 
suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte 
tipuri de suprafeţe), reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus niger) (2,1), timp de contact ≤ 5 
min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. 
(pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere lg. ≥ 4,0 
  Spectrul de activitate conform EN 14885/2006 
  ● Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în 
contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), 
reducere lg. ≥ 5,0 



  ● Bactericidă/fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min., reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru 
suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte 
tipuri de suprafeţe), reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus niger) (2,1), timp de contact ≤ 5 
min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau ≤ 60 min. 
(pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Să poată fi aplicat în spaţii de pregătire, distribuţie şi consum alimente (bloc alimentar, 
oficii alimentare, săli de mese), spaţii publice admisie pacienţi, vizitatori/aparţinători, ± spaţii 
de învăţământ (spaţii instituţionale). 
  ● Să nu conţină fenoli, aldehide, clor, iod. 
  ● Să nu necesite clătire. 
  ● Să fie sub formă lichidă, uşor de condiţionat. 
  ● Să fie eficient în prezenţa substanţelor interferente, materie organică. 
  ● Conform fişei de securitate, produsul concentrat să nu fie catalogat ca produs coroziv. 
  ● Să fie cu toxicitate redusă în soluţia gata de utilizare. 
  ● Soluţia de lucru să nu prezinte acţiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, 
mucoasei oculare şi bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilaţie specială. 
  ● Se va verifica corelarea formulării produsului cu suprafeţele pe care acesta va fi 
utilizat (de exemplu, produse anticorozive). 
  ● Perioada de garanţie a produsului să fie de minimum un an din momentul livrării. 

  Dezinfecţia de nivel înalt prin imersie a instrumentarului medical 
  Indicaţii: dezinfecţia instrumentarului medical 
  Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al 
Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a 
tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în 
Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare 
tipului de produs avizat 

  ● Activitate antimicrobiană şi standarde: 
  Spectrul de activitate biocidă conform EN 14885:2015 
  ● Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducţie lg. ≥ 5,0 
  EN 14561 (2,2), timp de contact 60 min., reducţie lg. ≥ 5,0 
  ● Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducere lg. 
≥ 4,0 
  EN 14562 (Candida albicans) (2,2), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans, Aspergillius brasiliensis) (2,1), timp de 
contact ≤ 60 min., reducere lg. ≥ 4,0 
  EN 14562 (Candida albicans, Aspergillius brasiliensis) (2,2), timp de contact 60 min., 
reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Micobactericidă/Tuberculocidă: 
  EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0 
  EN 14563 (2,2), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Virucidă: EN 14476 
  ● Sporicidă: EN 13704 (2,1) 
  Spectrul de activitate biocidă conform EN 14885:2006 
  ● Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducţie lg. ≥ 5,0 
  EN 14561 (2,2), timp de contact 60 min., reducţie lg. ≥ 5,0 
  ● Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1) timp de contact ≤ 60 min., reducere lg. 
≥ 4,0 



  EN 14562 (Candida albicans) (2,2), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans, Aspergillius brasiliensis) (2,1), timp de 
contact ≤ 60 min., reducere lg. ≥ 4,0 
  EN 14562 (Candida albicans, Aspergillius brasiliensis) (2,2), timp de contact 60 min, 
reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Micobactericidă/Tuberculocidă: 
  EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0 
  EN 14563 (2,2), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Virucidă: EN 14476 
  ● Sporicidă : EN 13704 (2,1) 
  ● Dacă este necesar, se solicită informaţii cu privire la compatibilitatea produsului cu 
rezervoarele cu ultrasunete. 
  ● Să fie sub formă lichidă, uşor de condiţionat. 
  ● Conform fişei de securitate, produsul concentrat să nu fie catalogat ca produs coroziv. 
  ● Să fie cu toxicitate redusă în soluţia gata de utilizare. 
  ● Soluţia de lucru să nu prezinte acţiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, 
mucoasei oculare şi bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilaţie specială. 
  ● Perioada de garanţie a produsului să fie de minimum un an din momentul livrării. 

  Dezinfecţia de nivel mediu prin imersie a instrumentarului medical 
  Indicaţii: dezinfecţia instrumentarului medical 
  Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al 
Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a 
tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în 
Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare 
tipului de produs avizat 

  Activitate antimicrobiană şi standarde: 
  Spectrul de activitate biocidă conform EN 14885:2015 
  ● Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducţie lg. ≥ 5,0 
  EN 14561 (2,2), timp de contact 60 min., reducţie lg. ≥ 5,0 
  ● Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducere lg. 
≥ 4,0 
  EN 14562 (Candida albicans) (2,2), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans, Aspergillius brasiliensis) (2,1), timp de 
contact ≤ 60 min., reducere lg. ≥ 4,0 
  EN 14562 (Candida albicans, Aspergillius brasiliensis) (2,2), timp de contact 60 min., 
reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Micobactericidă/Tuberculocidă: 
  EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0 
  EN 14563 (2,2), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Virucidă: EN 14476 
  Spectrul de activitate biocidă conform EN 14885:2006 
  ● Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducţie lg. ≥ 5,0 
  EN 14561 (2,2), timp de contact 60 min., reducţie lg. ≥ 5,0 
  ● Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducere lg. 
≥ 4,0 
  EN 14562 (Candida albicans) (2,2), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans, Aspergillius brasiliensis) (2,1), timp de 
contact ≤ 60 min., reducere lg. ≥ 4,0 



  EN 14562 (Candida albicans, Aspergillius brasiliensis) (2,2), timp de contact 60 min., 
reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Micobactericidă/Tuberculocidă: 
  EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0 
  EN 14563 (2,2), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0 
  ● Virucidă: EN 14476 
  ● Dacă este necesar, se solicită informaţii cu privire la compatibilitatea produsului cu 
rezervoare cu ultrasunete. 
  ● Să fie sub formă lichidă, uşor de condiţionat. 
  ● Conform fişei de securitate, produsul concentrat să nu fie catalogat ca produs coroziv. 
  ● Să fie cu toxicitate redusă în soluţia gata de utilizare. 
  ● Soluţia de lucru să nu prezinte acţiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, 
mucoasei oculare şi bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilaţie specială. 
  ● Perioada de garanţie a produsului să fie de minimum un an din momentul livrării. 

  Dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare şi/sau frecare 
  Indicaţii: dezinfecţia igienică a mâinilor 
  Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al 
Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a 
tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în 
Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare 
tipului de produs avizat 
  Se aleg produsele care au o formulare anticorozivă. 

  Activitate antimicrobiană şi standarde: 
  Spectrul de activitate conform EN 14885:2015 
  ● Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie lg pentru 
produs de spălare ≥ 3,0, pentru produs de frecare ≥ 5,0 
  EN 1499 sau EN 1500 (2,2), timp de contact între 1 min. şi 5 min. 
  ● Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., 
reducţie lg. pentru produs de spălare ≥ 2,0, pentru produs de frecare ≥ 4,0 
  ● Virucidă: EN 14476 (2,1), timp de contact între 0,5 şi 1 min., reducţie lg. ≥ 4,0 
  ● Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans; Aspergillius brasiliensis) (2,1), timp de 
contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie lg. pentru produs de spălare ≥ 2,0, pentru produs de 
frecare ≥ 4,0 
  Spectrul de activitate conform EN 14885:2006: 
  ● Bactericid EN 1499 sau EN 1500 (2,2), timp de contact maximum 5 min. 
  ● Virucidă: EN 14476 (2,1), timp de contact între 0,5 şi 1 min., reducţie lg. ≥ 4,0 
  ● Să fie specificat pH-ul produsului, cât mai aproape de neutru. 
  ● Să nu producă iritaţii la utilizări repetate, să fie specificat factorul de protecţie 
tegumentară. 
  ● Să prezinte perioada de valabilitate/stabilitate/siguranţă în timp împotriva 
contaminării, din momentul deschiderii recipientului (conform Ordinului ministrului sănătăţii 
nr. 961/2016). 
  ● Condiţionare produs - recipienţi de maximum 1.000 ml, cu pompă de dozare. 
  ● Termenul de garanţie în ambalajul original să fie de minimum 2 ani. 

  Dezinfecţia chirurgicală a mâinilor 
  Indicaţii: dezinfecţia chirurgicală a mâinilor 
  Substanţe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al 
Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a 



tuturor substanţelor active existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în 
Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, corespunzătoare 
tipului de produs avizat 

  Compoziţia şi ingrediente active: 
  Spectrul de activitate conform EN 14885:2015 
  ● Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie lg pentru 
produs de spălare ≥ 3,0, pentru produs de frecare ≥ 5,0 
  EN 12791 (2,2), timp de contact între 1 min. şi 5 min. 
  ● Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., 
reducţie lg. pentru produs de spălare ≥ 2,0, pentru produs de frecare ≥ 4,0 
  ● Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans; Aspergillius brasiliensis) (2,1), timp de 
contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie lg. pentru produs de spălare ≥ 2,0, pentru produs de 
frecare ≥ 4,0 
  Spectrul de activitate conform EN 14885:2006 
  ● Bactericid EN 12791 (2,2), timp de contact maximum 5 min. 
  ● Să acopere spectrul solicitat în maximum 5 minute pentru dezinfecţia chirurgicală a 
mâinii prin spălare şi în maximum 90 de secunde. 
  ● Să fie specificat pH-ul produsului, cât mai aproape de neutru. 
  ● Să nu producă iritaţii la utilizări repetate, să fie specificat factorul de protecţie 
tegumentară. 
  Să prezinte perioada de valabilitate/stabilitate/siguranţă în timp împotriva contaminării, 
din momentul deschiderii recipientului (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016). 
  ● Condiţionare produs - recipienţi de maximum 1.000 ml, cu pompă de dozare. 
  ● Termenul de garanţie în ambalajul original să fie de minimum 2 ani. 

  NOTĂ: 
  Aceste criterii au caracter de recomandare menite să sprijine activitatea epidemiologului 
de spital în selectarea produselor biocide de dezinfecţie adecvate situaţiei specifice a unităţilor 
sanitare în conformitate cu Planul de supraveghere al infecţiilor nosocomiale (circulaţia 
germenilor, etiologie infecţii nosocomiale etc.) şi se aplică în funcţie de nivelul de dezinfecţie 
necesar suprafeţelor din unităţile sanitare critice sau noncritice şi nivelul de dezinfecţie indicat 
acestora: 
  - dezinfecţie de nivel scăzut, intermediar sau înalt în conformitate cu recomandările 
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016 şi 
  - conform SR EN 14885/2015. 
  Standarde: 
  ● obligatorii: bactericidă şi levuricidă (destinată suprafeţelor din arii noncritice, respectiv 
săli de aşteptare, pavimente spaţii comune, grupuri sanitare etc.) 
  ● adiţionale (destinată suprafeţelor, instrumentarului şi tegumentelor din săli de 
intervenţii chirurgicale, săli de pansamente, secţii terapie intensivă, neonatologie etc.) 
  Anexa 1 şi anexa 2 - Modele recomandate: Buletin de analize fizico-chimice 
  CONDIŢII TEHNICE DE ASIGURARE A CALITĂŢII 
  Fiecare produs va fi însoţit de un certificat de analiză/raport de analize fizico-chimice 
corespunzător lotului din care face parte. Acesta trebuie să conţină un minimum de informaţii 
cum ar fi: 
  - denumire produs; 
  - numărul lotului din care face parte; 
  - rezultatele unor analize fizico-chimice (aspect, miros, pH, densitate, solubilitate în apă 
etc.), care trebuie să fie conforme cu datele din Fişa tehnică cu datele de securitate; 



  - determinarea concentraţiei/cantităţii de substanţe active, care trebuie să corespundă cu 
datele din Declaraţia privind substanţele active din produs dată de producător; 
  - data de expirare a lotului. 
 

  ANEXA 4 
 
  Model de contract 
 

                  CLAUZE CONTRACTUALE 
                     - model - 

  1. Părţi contractante 
  În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de 
furnizare de produse, între 
  ............(denumire autoritate contractantă)............., cu sediul în ........., telefon/fax ........, 
cod fiscal .........., cont trezorerie ............, reprezentată prin dl/dna .........., în calitate de 
achizitor, pe de o parte, 
  şi 
  ............(denumire operator economic)..............., cu sediul în .........., telefon ......, fax 
........, număr de înmatriculare .........., cod fiscal ........, cont de virament ............, deschis la 
........., reprezentată prin ......., în calitate de furnizor, pe de altă parte. 

  2. Definiţii 
  2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
  a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat 
între o autoritate contractantă în calitate de achizitor şi un furnizor de produse în calitate de 
furnizor; 
  b) achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea denumite în prezentul 
contract; 
  c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
  d) produse - bunurile cuprinse în anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se 
obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 
  e) servicii - activităţile cuprinse în anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se 
obligă să le presteze achizitorului; 
  f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, 
restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, 
fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 
uneia dintre părţi; 
  g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

  3. Interpretare 
  3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de 
context. 



  3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă 
nu se specifică în mod diferit. 

  4. Obiectul contractului 
  4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă şi să livreze un număr de ......... 
u.m ........ (denumirea generică a produsului ce urmează a fi achiziţionat sau denumirea 
categoriei de produse ce urmează a fi achiziţionate, în conformitate cu obligaţiile asumate prin 
prezentul contract). 
  4.2. Achizitorul se obligă să achiziţioneze produsele şi serviciile prevăzute la subpct. 4.1, 
respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract. 

  5. Preţul contractului 
  5.1. Valoarea contractului este de ............ lei fără TVA (........ lei/u.m fără TVA) la care 
se adaugă TVA în valoare de .............. lei. 
  Preţul total al contractului cu TVA este de .................. lei. 

  6. Durata contractului 
  6.1. Contractul intră în vigoare după semnarea acestuia de către ambele părţi şi este 
valabil până la ............... . 
  6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la ........... . 

  7. Executarea contractului 
  7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie de către 
furnizor. 

  8. Documentele contractului 
  8.1. Documentele contractului sunt: 
  a) caietul de sarcini; 
  b) propunerea tehnică; 
  c) propunerea financiară; 
  d) garanţia de bună execuţie; 
  e) alte anexe, dacă este cazul. 

  9. Obligaţiile furnizorului 
  9.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele 
conform contractului şi documentelor contractului prevăzute la subpct. 8.1 din prezentul 
contract. 
  9.2. În caz de neconcordanţă între prevederile prezentului contract şi caietul de sarcini, 
prevalează cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. 
  9.3. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termenele convenite la subpct. 15.1. 
Produsele vor fi transportate, asigurate şi livrate pe cheltuiala furnizorului. 
  9.4. Furnizorul se obligă să menţină preţul produselor pe toată perioada de derulare a 
contractului (............. lei/u.m. fără TVA). 
  9.5. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
    (i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi 
    (ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de 
către achizitor. 
 



  10. Obligaţiile achizitorului 
  10.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 
  10.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în conformitate 
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în 
executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 
profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. 

  11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
  11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească 
obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului 
dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 
13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, 
precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată 
prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică 
pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
  11.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu îşi onorează facturile în 
termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare 
aplicate la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind 
măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani 
rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. 
Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor. 
  11.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată furnizorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în insolvenţă, cu 
condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului. 

  12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
  12.1. Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în 
cuantum de ........ lei, reprezentând ........... % din valoarea fără TVA a contractului. Garanţia 
de bună execuţie se constituie prin virament sau printr-un instrument de garantare emis în 
condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări în termen de maximum 5 
zile lucrătoare de la încheierea contractului şi va fi valabilă până la .......................... . 
  12.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu 
întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior 
emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica 
acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
  12.3. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie de ........... lei, în 
termen de 14 zile de la îndeplinirea obligaţiilor asumate. 

  13. Recepţie, inspecţii şi teste 
  13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are obligaţia de a efectua recepţia produselor 
achiziţionate şi are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica conformitatea lor cu 
specificaţiile din anexa la contract. 
  13.2. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea 
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 
  13.3. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative şi 
cantitative) se vor face la destinaţia de livrare a produselor. 



  13.4. Dacă vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are 
dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia de a înlocui produsele neconforme, fără a 
modifica preţul contractului. 
  13.5. Prevederile clauzelor prevăzute la subpct. 13.1-13.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de 
obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract. 

  14. Ambalare şi marcare 
  14.1. (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, 
fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la 
temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului 
şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală. 
  (2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, 
unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de 
manipulare grea în toate punctele de tranzit. 
  14.2. Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare 
protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului. 

  15. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
  15.1. Furnizorul are obligaţia de a livra la sediul autorităţii contractante un număr de 
.............. u.m. ........... (denumirea generică a produsului ce urmează a fi achiziţionat sau 
denumirea categoriei de produse ce urmează a fi achiziţionate în termen de ....... sau până la 
data de ...............). 
  15.2. Furnizorul are obligaţia să respecte condiţiile de livrare şi transport prevăzute în 
caietul de sarcini. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial 
sau total se face prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia pe 
documentele emise de furnizor pentru livrare. 
  15.3. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile clauzelor de recepţie a produselor. 

  16. Perioada de garanţie acordată produselor 
  16.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt în 
conformitate cu specificaţiile tehnice şi propunerea sa tehnică, anexă la contract. Perioada de 
garanţie a produsului va fi de minimum .............. de la data livrării. 
  16.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere 
sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 
  16.3. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul 
fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le 
înlocuiesc pe cele neconforme beneficiază de o nouă perioadă de garanţie, care curge de la 
data înlocuirii produsului. 

  17. Ajustarea preţului contractului 
  17.1. Preţul contractului este ferm pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia. 

  18. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
  18.1. Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare pe perioada de 
derulare a acestuia, conform caietului de sarcini şi documentelor contractului aşa cum sunt 
prevăzute la subpct. 8.1 din prezentul contract. 
  18.2. Cu excepţia prevederilor clauzei prevăzute la pct. 19, o întârziere în îndeplinirea 
contractului dă dreptul achizitorului de a solicita dobânda legală penalizatoare prevăzută la 
art. 3 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie 
şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 



financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările 
ulterioare. 
  18.3. Cu excepţia prevederilor cap. 19 (forţă majoră) şi în afara cazului în care furnizorul 
este de acord cu o prelungire, o întârziere în îndeplinirea contractului notificat de furnizor cu 
cel puţin 30 de zile înainte dă dreptul achizitorului de a solicita plata dobânzii legale 
penalizatoare aplicate la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 
72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a 
unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi 
autorităţi contractante. 
  18.4. Pentru întârzieri faţă de data menţionată de furnizor ca fiind termenul de livrare, 
achizitorul va percepe penalizări pentru fiecare zi de întârziere, aplicate valorii cantităţii de 
produs întârziat. 

  19. Forţa majoră 
  19.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
  19.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
  19.3. 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. 
  19.4. 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. 
  19.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

  20. Încetarea contractului 
  20.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia 
unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în următoarele situaţii: 
  a) prin acordul de voinţă al părţilor; 
  b) prin rezilierea/rezoluţiune de către o parte ca urmare a neîndepliniri sau îndeplinirii în 
mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul contract la pct. 9 de către cealaltă 
parte, fără a fi nevoie de intervenţia instanţei de judecată şi fără alte formalităţi, cu condiţia 
unei notificări prealabile transmise cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data la care 
va interveni rezilierea şi dacă partea nu îşi îndeplineşte până la expirarea termenului de 
preaviz obligaţiile prevăzute în acest contract sub sancţiunea aplicării de daune-interese. 
  Termenul de 15 zile este un termen de graţie în cadrul căruia partea în culpă poate să îşi 
îndeplinească obligaţiile care au condus la transmiterea notificării de reziliere. Numai dacă 
aceste obligaţii nu sunt îndeplinite în acest termen, cealaltă parte poate considera contractul 
reziliat în condiţiile acestei litere; 
  c) una dintre părţi îşi cesionează drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract 
fără acordul celeilalte părţi; 
  d) la încheierea duratei contractului conform pct. 6 din prezentul contract. 
  20.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va 
notifica celeilalte părţi cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să îşi 
producă efectele. 
  20.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja 
scadente între părţile contractante. 
  20.4. Prevederile prezentului punct nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a 
cauzat încetarea contractului. 



  20.5. Autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie 
publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
  a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în 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. 

  21. Cesiunea 
  21.1. Furnizorul poate transmite, total sau parţial, prin acte juridice, creanţele născute din 
prezentul contract numai cu acordul prealabil, exprimat în scris, al achizitorului. 
  21.2. Încălcarea prevederilor subpct. 21.1 dă dreptul achizitorului la aplicarea pactului 
comisoriu de gradul II, reglementat de art. 1.553 alin. (2) teza finală din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, contractul desfiinţându-se de plin 
drept, fără punere în întârziere, fără acţiune în justiţie şi fără nicio altă formalitate prealabilă. 

  22. Amendamente 
  22.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, cu excepţia clauzei prevăzute la pct. 4 şi 
5. 

  23. Conflictul de interese 
  23.1. Furnizorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract de 
achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de 
verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire 
aferente acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, 
sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv. 

  24. Soluţionarea litigiilor 
  24.1. Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului. 
  24.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 
să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România. 

  25. Limba care guvernează contractul 
  25.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

  26. Comunicări 
  26.1. (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. 
  26.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 

  27. Legea aplicabilă contractului 
  27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 



  Părţile au înţeles să încheie astăzi, ..............., prezentul contract în două exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 
          Achizitor,               Furnizor, 
      ..................     ..................... 

 

            ---- 


