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ANEXA 1- FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIE! model standardizat - lucrări 
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1. DEFINIŢII ŞI 'ACRONIME 
Achiziţie publică - achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achiziţie 

publică de către una ori mai multe autorităţi contractante de la operatori economici desemnaţi de către acestea, 
indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public; 

Contract de achiziţie publică- contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat 
în scris între unul sau mai m,ulţi operatori economici şi una o'ri mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect 
execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; 

Contract de achiziţie publică de lucrări - contractul de achiziţie publică care are ca obiect: fie exclusiv execuţia , 

fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 din Legea nr. 
98/2016; fie exciusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii; fie realizarea, prin orice mijloace, a 
unei construcţii care corespunde cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influenţă determinantă 
asupra tipului sau proiectării construcţiei; 

Contract de achiziţie publică de produse- contractul de achiziţie publică care are ca obiect achiziţia de produse 
prin cumpărare, inclusiv cu plata în r.ate, închiriere, leasing cu 'Sau fără opţiune de cumpărare ori prin ori~e alte modalităţi 
contractuale în temeiul cărora autoritatea contractantă beneficiâză de aceste produse, indiferent dacă dobândeşte sau 
nu proprietatea asupra acestora; contractul de ach i z i ţie publică de produse poate include, cu t itlu accesoriu, lucrări ori 
operaţiuni de amplasare şi de instalare; 

Contract de achiziţie publică de servicii - contractul de achiziţie publică care are ca obiect prestarea de servicii , 
altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziţie publică de lucrări; 

AFIR - Agenţia pentru Finanţarea lnvestiţiilor Rurale: Agentie pentru monitorizarea Programului SAPARD şi 

implementarea tehnică şi financiară a PNDR, care, prin direcţiile de special itate, stabileşte obligaţiile contractuale dintre 
Agenţie şi beneficiari, a probă începerea derulării proiectelor şi verifică, autorizează şi efectuează plăţi către beneficiarii 

• 1 f' "" . pro1ecte or rnanţate . 
PNDR- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală documentul pe baza căruia este accesat FEADR. Programul 

prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea 
economica- socială a spaţiului rural din România . 

FEADR- Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală contributia financiara comun itara pentru sprijin irea 
dezvoltarii rurale, destinata finantarii programelor de dezvoltare rurala derulate în conformitate cu legislatia 
comunitara 

ANAP- Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, adresă website: www.anap.gov.ro 
AFIR - Agenţia pentru Finanţarea lnvestiţiilo'r Rurale 
CRFIR- Centrul Regional pentru Finanţarea Investitiilor Rurale 
OJFIR- Oficiul Judeţean pentru F i nanţarea l nvestiţiilor Rura le 

• SIBA- Serviciul Infrastructură de Bază şi de Acces 
SAFPD- Serviciul Active Fizice şi Plăţi Directe 
SLIN- Serviciul Leader şi Investitii Non-agricole 
DIBA- Di recţia Infrastructură de Bază şi de Acces 
SIA- Serviciul Infrastructură de Acces 
SIB- Serviciul Infrastructură de Bază 
DAF- Direcţia Active Fizice 
SAF- Serviciul Active Fizice 
DATLIN- Direcţia Asistenţă Tehn i că , LEADER şi Investiţii Non-agricole 
SL- Serviciul LEADER 
CI- Compartimentul implementare din cadrul serviciulu i 
Expert CRFIR -expertul din cadrul SI BA/ SAFPD/ SLIN - nivel regional 
Sef serviciu CRFIR- se înţelege şeful SI BA/ SAFPD/ SUN - nivel regional 
Director CRFIR - Director nivel regional 
Expert AFIR - expertul din cad rul SIB-CI, SIA-CI, SAF- CI, SL- nivel central 
Şef serviciu AFIR - se înţelege şeful SIB, SIA, SAF, SL- nivel central 

i 
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DUAE - documentul unic de achiziţii european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard 
stabilit de Comisia Europeană , constând în declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la 
îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie; 

e-Certis - sistemul electronic implementat şi administrat de Comisia Europeană cuprinzând informaţii privind 
certificate şi alte docum~nte justificative solicitate în mod· obişnuit de autorităţile contractanţe în cadrul procedurilor 
de atribuire; 

2. REFERINŢE LEGISLATIVE 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020; 
Hotărârea Guvernului nr. 226/02.04.2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 

programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 
bugetul de stat, cu modificările si completă riie ulterioare; 

Ordonanţa de Urgenţă iJ Guvernului nr.-41/26.06.2014 privind Înfiinţarea, organizarea şi fLJncţionarea Agenţiei 
pentru Finanţarea Investiţii/ar Rura-le, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, cu 
modificările ultarioare, aprobată prin Legea nr. 43 din 17 martie 2015 ; 

Legea nr. 98/19.05.2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
cu modificarile si completarile uiterioare; 

Legea nr. 101/19.05.2016 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 per.Jtru 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completări le ulterio~e; 

Legea nr. 554/02.12.2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completarile ultarioare; 
Legea nr. 215/23.04.2001, a administraţiei publice locale, republicată , cu modifică r ile şi completări l e 

ulterioare; 
Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;· 
Ordonanta de Urgenţă Guvernului nr. 66/29.06.2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

nereguli/ar apărute În obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 519/26.06.2014 privind stabilirea ratelor aferente reduceri/ar procentuale/corecţiilor 

financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute· În anexa la Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 cu · 
modificările şi completări le ulterioare; 

Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 13/20.05.2015 privind Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu modificările şi completări le ulterioare; 
• Hotărârea de Guvern nr. 634/28.07.2015 privind organizare~ şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 

Achiziţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare . 

3. SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE 
Instrucţiunile privind achiziţiile publice pentru beneficiarii PNDR, denumite în continuare " Instrucţiuni" , vor fi 

aplicate de către beneficiarii PNDR, în vederea obţi n er i i avizului din partea CRFIR, pentru programul achiz i ţ i ilor şi 

contractele de achiziţie atribuite în cadrul proiectelor ce fac obiectul co ntractelor de fi nanţare . 

Prezentele in strucţiu n i sunt obligatorii pentru toţi beneficia rii submăsuril or 1.1, 1.2, 4.3, 7.2, 7.6, 19.2 - servicii, 
19.3 ş i 19.4, inclusiv cei care nu au calitatea de autoritate contractantă conform art. 4 din Legea nr. 98/2016, aceştia 
fiind asimilaţi beneficiarilor publici prin contractul de fina n ţare încheiat cu AFIR. 

4. SISTEMUL DE ACHIZIŢII 
Autorităţile care su praveghea ză modu l de funcţion a re a sistemului 

finanţate prin Programul National de Dezvo lta re Rurală su nt: 
Agenţia Naţională pentru Achizi ţii Publice (ANAP) - www.anap.gov.ro 

AFIR - Centrul Regional pen t ru Finantarea Invest itiilor Rurale 7 Centru Al~~i ~~:~. ·-:.~.\.\'' :i1/vE1) / i ~,, , . ~~/..._4"-
Aiba Iulia, Adresa: Alexandru Ioan Cuza, Nr: 23, Jud : Alba , Te l: 0258 813 7 -(~C::··~ţ2~4.'!1~:: c;/::/ 
E-maiT: crfir7albaiuiia@afir.info Web : www.afir.madr.ro • · v,,,IJLi\.J-:"'./ 
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Autoritatea de Aud it- Curtea de Conturi a• României (CCR) - www.curteadeconturi.ro 
Comisia Europeană prin DG AGRJ 
Agenţia pentru Finanţarea lnvestiţiilor Rurale - www.afir.info 

S.EFECTUAREA ACHIZIŢIIlOR 

Beneficiarii' PNDR vor efectua achiziţiile în confprmitate cu Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, HG nr. 
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016 şi prezentele instrucţiuni. 

Atribuirea contractelor de achiziţie în baza art . 31 din Legea nr. 98/2016 se realizează cu respectarea 
prezentelor instrucţiuni. 

Raportul de act ivitate (Formu larul 3) emis de către AFIR pentru achiziţiile publice de servicii, produse şi lucră r i 

reprezintă un aviz de principiu şi priveşte numai aspectele procedurale verificate în conformitate cu liste le de verificare 
anexate la acesta. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică care intra sub incidenta legislaţiei pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de servicii, 
furnizarea de produse şi execuţie de lucrăr i revine beneficiar~Jiui . 

6. PROGRAMUl ACHIZIŢIIlOR PENTRU PROIECT 

Într-un termen cât mai scurt de la intrarea în vigoare a contractului de finanţare, beneficiarul are obligaţia de 
a întocmi programul achiziţii lor aferent proiectului, în baza căruia vor fi derulate procedurile de atribuire. Programul va 
cuprinde toate contractele de achiziţie pe care beneficiarul trebuie să le atribuie în vederea implementării proiectului, 
inclusiv contractele atribuite înaintea semnării contractului de finanţare . Programul achiziţiilor aferent proiectului 
trebuie actualizat de către beneficiar, ori de câte ori este necesar, în aşa fel încât prevederile acestuia să fie în 
concordanţă modul de derulare a achiziţiilor. 6 

Atât programul . iniţial cât şi programele actualizate, vor fi întocmite de către beneficiar prin utilizarea 
formularului electronic "Programul achiziţii/ar aferent proiectului.pdf', care se găseşte pe site-ul AFIR 

7. CONFLICTUl DE INTERESE ŞIINCOMPATIBiliTĂŢI 
Atunci când efectuează achiziţiile, beneficiarii au obligaţia de a lua -toate măsurile necesare pentru a preveni, 

identifica şi remedia s i tuaţiile de conflict de interese prevăzute la art . 60 din Legea nr. 98/2016, în scopul evitării 

denaturării concurenţei şi asigurării tratamentului egal pentru toţi operatorii economici. 
Prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai 

unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în 
desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot i nfluenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes 
financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea 
ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 

Persoanele implicate în e;valuarea ofertelor (membrii comisiei de evaluare, experţi cooptaţi) a.u obligaţia de a 
semna " Declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate" (modelul anexat), înainte de preluarea atr i buţiilor specifice, 
după data şi ora -limită pentru depunerea ofertelor . 

Persoana implicată în evaluarea ofertelor care constată că se află într-o situaţie de conflict de interese, are 
obligaţia de a so licita de îndată înlocuirea sa cu o altă persoană . 

Beneficiarii au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de 
conflict de interese dintre firma care asigură verificarea proiectului tehnic de execuţie şi firma care a asigurat elaborarea 
acestuia, precum şi dintre dirigintele de şantier şi firma care execută lucrarea/proiectantul lucrării. 

lncompatibilităţi: 

verificatorul de proiect nu trebuie să f ie acţionar majoritar/asociat/administrator/angajat la firma care execută 

proiectarea ; 
nu trebuie să existe legături între conducerea firmei care realizează proiectarea şi conducerea firmei care 
realizează verificarea proiectului; 
verificatorul de proiect nu trebuie să fi pa rticipat la elaborarea proiectului şi nici la elabcir11rea raportului de 
expert iză tehnică; 

/ .. 

AFI R · Cen t ru l Regiona l pen t ru F i nan t ar~a Investitii lor Ru ra le 7 Cent ru Alba lu l l~·- :;:~~\ . '~ . .'~ .•. -; •. · •, 
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în cadrul proceduri lor competitive, în•situaţ i a în care operatorul economic care a elaborat SF/ DALI/alte 
documentaţii tehnice ce stau la baza sau fac parte din caietele de sarcini, se regăseşte printre ofertanti /asociati 
/subcontractanti/terti susţinători, acesta este obligat să aducă la cunoştinţa autor i tăţ i i contractante această 
stare de fapt, şi să prezinte o declaraţ i e din care să rezulte că implicarea sa în activitatea de elaborare a (SF, 
DALI, etc.) nu este de natură să denatureze concurenţa ; 

primarul nu poate face pa rte din comisia dt:; evalua re a ofertelor. 

8. STABILIREA OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ ŞI DETERMINAREA VALORII ESTIMA TE 
Beneficiarii au obligaţia de a include în obiectul contractelor de achiziţie doar produsele/serv i ciile/lucrările 

p revăzute în contractul de fi n anţare şi pentru care au fost prevăzute sume în bugetul indicativ al proiectului . 
Atunci când achiziţionează produse/servicii/lucrări care au o componentă de finanţare neel i gib i lă, beneficiarii 

au obligaţia de a structura achiziţia astfel încât acestea să poată fi separate atât cantitativ cât şi valoric de cele cu 
finanţare eligibilă . 

Atunci când ac;hiziţionează produse împărţite în mai mult~ loturi în cadrul aceleeaş~ proceduri, beneficiarii au obligaţia 
de a include în obit!ctul achiziţiei doar produse simi lare. 

Beneficiarii nu au dreptul de a diviza contractul de achiziţie în mai multe contracte distincte de valoare mai 
mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractulu i de achiziţie 
publică, cu scopul de a evita apl icarea procedurilor de atribuire reglementate de Legea nr. 98/2016 . 

Beneficiarii au obligaţia de a se asigura că valoarea estimată a achiziţiei nu depăşeşte valoarea prevăzută în 
bugetul indicativ şi este valabilă la momentul iniţierii procedurii. În acest sens, în cazul achiziţiilor de produse, se 
verifică rezonabil itatea valorii estimate a achiziţiei prin compara rea acesteia cu p reţu r i obţinute pentru produse de 
acelaşi tip, de pe internet şi/sau prin solicitarea de oferte de la mai multe firme şi/sau utilizând baza de date cu preţuri 
de Referinţă prezentată pe site-ul AFIR. "'-

9. DERULAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIŢIE 
9.1 Iniţierea achiziţie! 
Pentru achiz i ţiile de servicii/p roduse/lucrări a căror valoare est i mată depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 

7, alin (5) din Legea nr. 98/2016, modalitatea de desfăsura re a procedurilor de atribuire este "ONLINE" . 
Pentru achiziţ i a de lucrări , beneficiarii vor utiliza fişa de date şi modelele formularelor, corespunzătoa re t ipu lui 

de investiţie care face obiectul achiziţ i ei, din cele prezentate în anexele la prezentele instrucţ i uni . 

Pentru achiziţia de produse/servicii , beneficia ri i vor întocmi fi şe de date şi formulare prop rii . 

ATENŢIEI 

În fişa de date nu vor fi introduse condiţii care să conducă la încălcarea principiilor care stau la baza 
atribtJirii contractelor de achiziţie publică. 

Caietele de sarcini vor conţine specificaţii tehnice care trebuie să permită tuturor operatorilor economici 
accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate faţă 
de asigurarea unei concurenţe efective între operatorii economici. 

Nerespecta rea condiţiilor prezentate mai sus poate conduce la neaviza rea procedurii de către CRFIR. 
9.2 Desfăşurarea achiziţii lor înaintea semnării contractului de finanţare 
Serviciile menţionate la art. 2, lit . f din HG nr. 226/2015 legate de costu rile generale ale proiectului ca re au fost 

achiz iţionate înaintea semnării contractului de fi nanţare reprezintă cheltuieli eligibi le. Dosarel e de achiziţii ale acestor 
servicii se vor depune de beneficiari spre avizare la CRF IR după semnarea contractul ui de finanţare . 

Solicitanţii notificaţi în urma aprobări! rapoartelor de selecţie din care rezultă că proiectul este selectat 
pentru finanţare, pot opta pentru demararea procedurilor de achiziţii înaintea încheierii contractului de finanţare cu 
AFIR cu condiţia respectăr i i prevederilor manualului tle proceduri, menţionând în conţinutJ.tf.:;1'WftJ;l€Qtaţiilor de 
atribuire o crauză suspensivă care să condiţioneze încheierea şi executarea cont ractului · ~~~~~~eierea 

1 ' d f' . 1 . AFIR " .· ,:l t>. , •·'i contractu u1 e manţare a pr01ectu u1 cu . ..;;». :·i'' .- --..·.\'-;;., 

AF IR - Cen trul Regional pen t ru Fi nanta rea Investi t iilor Rura le 7 Cen t ru Alba 1 

Alba Iul ia, Adresa : Alexandru Ioan Cuza, Nr: 23, Ju d: Alba . Te l: 0258 813 737 
E mai !: crfir7albaiul ia@afir.info"Web : www.afir.madr.ro 

5 



\ \l r\ ISHIU :t i\(;IU\. U lTl l l ~ l l 

~~ n P\ '<) 11 .\I;I r JZt i l(; lr 

Agenţia pentru Finanţarea 
lnvestiţiilor Rurale 

'Procedura de atribuire/achiziţia este iniţiată sub incidenta prezentei clauze suspensive,În sensul că 
Încheierea contractului de achiziţie publică este condiţionată de Încheierea contractului de finanţare cu Agenţia 
pentru Finanţarea Investiţii/ar Rurale, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispoziţiilor referitoare la 
angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice. 

Având În vedere dispoziţiile Legii 98/2016 şi HG nr. 395/2016 cu modificările şi completările ulterioare, 
Autoritatea , Contractantă precizează că va Îricheia contractul cu ofertantul declqrat câştigător numai În măsura În 
care fondurile necesare achiziţiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finanţare cu Agenţia pentru 
Finanţarea Investiţii/ar Rurale. Tn cazul În care, indiferent de motive, contractul de finanţare cu Agenţia pentru 
Finanţarea Investiţii/ar Rurale nu se va semna, Autoritatea Contractantă, după primirea notificării din partea Agenţiei 
pentru Finanţarea Investiţii/ar Rurale cu privire ia neacordarea finanţării, Îşi rezervă dreptul de a anula procedura de 
atribuire În condiţiile În care nu există o altă sursă de finanţare, În conformitate cu prevederile art. 212 alin (1} tit. c) 
teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările şi completări le ulterioare, fiind imposibilă Încheierea contractului de achiziţie 
publică. 

Ofertanţii.din cadrul acestei proceduri înţeleg că Autoritatea Contractantă şi/sau Agenţia pentru Finanţarea 
Investiţii/ar Rurale nu pot fi consideraţi răspunzător/ pentru vreun prejudiciu În cazul anulării procedurii de atribuire,· 
indiferent de natura acestuia şi indiferent dacă Autoritatea Contractantă şi/sau Agenţia pentru Finanţarea 
Investiţii/ar Rurale au fost notificaţi asupra existenţei unui asemenea prejudiciu. 
Ofertanţi/ din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condiţiilor speciale de mai sus/clauze/ suspensive, 
asumându-si Întreaga răspundere În raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi În situaţia descrisă . 

Pentru achiziţ i a de lucrări sau proiectare+luc rări so licita nţii notificaţi că proiectul este selectat pentru finanţare 
(urmare aprobării si publicării rapoartelor de selecţie), sunt obligaţi să utilizeze fişele de date standardizate anexate .tJ. 

Depunerea spre avizare la CRFIR a achiziţiilor menţ i onate la acest capitol se va face într-o singură etapă, după 
semnarea contractulu i de finanţare . 

9.3 Atribuirea contractelor ce au ca obiect atât proiectarea cât şi execuţia de lucrări 
În cazul atribuirii contractelor de lucrări ce au ca obiect atât proiectarea cât şi execuţia de lucrări, beneficiarii 

vor utiliza fişa de date şi modelele de formulare recomandate. 
În documentaţia de atribuire se vor prezenta toate informaţiile necesare întocmirii ofertei, care sunt 

disponibile în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avi za re a lucrărilor de intervenţie (inclus iv expertiza 
tehnică), referitoare la caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei, soluţia tehnică , costurile estimative, 
principalii indicatori tehnica-economici, durata de realizare a investiţiei, piese desenate, etc. 

În cadrul fişei de date a ach iziţiei, la modul de prezentare a propunerii financiare, se va solici(a detal ierea 
preţului ofertei pe fiecare componentă a obiectului contractului conform formularului de ofertă (formularul nr. 4) : 

- servicii de proiectare, 
-servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantu.lui, 
- execuţie lucrări, din care : 

- (se va prezenta defalcarea valorii de executie pe categoriile de lucrari mentiona te in SF/ DALI) 

ATENŢIE! 

Nu se va solicita prezentarea de către ofertanţi a formularelor Fl-FS (conform Anexei 10 la HG nr. 
907 /2016), la momentul depunerii ofertelor având în vedere că în cazul acestui tip de achiziţie, proiectul tehnic de 
execuţie se elaborează după atribuirea contractului de achiziţie. 

După atribuirea contractului de ach i ziţie, contractantul trebuie să Întocmească proiectul tehnic, în 
conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 şi în termenul prevăzut În contractul de achiziţie . 

ATENŢIE! 

În documentaţia de atribuire/co.ntractul de achiziţie publică se va introduce obligaţi!! ·p·e!ltru C:pntra~tant 
de a prezenta în cadrul proiectului tehnic de execuţie, formularele F1-FS completate cu ~;~r~ţuri ,.iiîi.ftare şi · valori, 
care devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilo(de iu b~!lri'exec'uţi;lte, în 
vederea decontării. i >: ··: · ·, .· · 

. . 
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Valoarea înscrisă în rubrica "Total valoare (exclusiv TVA)" din 'formularul F1 "Centralizatorul cheltuielilor 
pe obiectiv", trebuie să fie egală cu preţul ofertat pentru componenta de execuţie de lucrări din cadrul Forn1ularului 
de ofertă. 

După recepţionarea proiectulu i tehnic, beneficiarul va asigura verificarea proiectului pnn specialişti verificatori 
de proiecte atestaţi, în conformitate cu Legea nr. 10/1995, încheind un contract distinct în acest sens. După aceasta, 
beneficia~ul are obligaţia de a transmite proiectul tehnic verificat la CRFIR în ~ederea avizării conform manualului de 
contractare. 

În situaţia în care, în urma întocmirii proiectului tehnic apar diferenţe cantitative/valorice ale categoriilor de 
lucrări ofertate în baza SF/DALI, acestea vor putea fi supuse următoarelor clauze de revizuire: 

- categoriile de lucrări ofertate în baza SF/DALIIa care după întocmirea şi aviza rea proiectului tehnic completat 
cu preţuri unitare apar depăşiri cantitative/valorice; 

- depaşiri le cantitative/valorice puse în operă rezultate din remăsurători , datorate doar nepotrivirilor dintre 
estimarea iniţială şi realita tea execuţiei, fă ră a fi afectat proiectul tehnic sau speci ficaţiile tehnice; 

La finaiiJI contractului de achizi~ie publică suma depăş i rilor valorice mentionate în clauza de revizuire trebuie 
s ă se încadreze în plafonul aferent "cheltuielrlor diverse şi neprevăzute" , stabilit conform l egislaţiei incidente, resp·ectiv 
la 10% sau 20%, în funcţie de situaţia în care se încadrează, respectiv, realizare obiectiv/obiect nou de investiţii sa u 
execuţie lucrări de intervenţie la o construcţie existentă . 

Atentie! Cheltuielile divese si neprevazute sunt neeligibile prin FEADR, ele urmând a fi suportate din bugetul 
propriu al autorităţii contractante. Cheltuielile diverse şi neprevăzute trebuiesc incluse în bugetul indicativ al 
proiectului. 

În situaţia măririi preţului contractului, autoritatea/entitatea contractantă va încheia, din motive de 
angajament legal, act adiţ i onal cu contractantul. 

În scopul evitării risculu i apari ţiei de cheltuie li neel igibile, beneficiarul va emite ordinul de începere a lucră rfor 
ulterior avizăr i i de căt re CRFIR a proiectului tehnic. 

Pentru buna desfăşurarea a acestui tip de achiziţie beneficiarii pot consulta HG nr. 1/2018- Anexa nr. 2. 

10. ETAPELE I;)E VERIFICARE ŞI AVIZARE A ACHIZIŢII LOR 
Beneficiarii solicită avizarea pentru următoarele: 

programul achiziţiilo r pentru pro iect, care se poate transmite la CRFIR separat sau împreună cu primul 
dosar de achiziţie pentru care se solicită avizarea; 
achiziţia directă, procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunt de participare şi 
contractele încheiate în tre entităţi din sectorul public în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016- avizarea se 
realizează într-o singură etapă; 
procedura s i mplificată şi licitaţia deschisă - avizarea se realizează în două etape. 

Modul de transmitere a documentelor achiziţiei la CRFI~ : 

Atât după final izarea elaborării programului achiziţiilor pentru proiect cât ş i după finaliza rea fiecarei etape a unei 
ach i z i ţii, beneficiarul completează Formularul 1- "FIŞA NAVETĂ pentru documentele specifice achiziţiei - Secţiunea 1-

Cererea" pe hârtie şi îl transmite la CRFIR- SIBA/SAFPD/SLIN, în soţ i t de un CD/DVD cu sesiune închisă (nu se mai pot 
scrie informaţi i uterior), ce conţine toate documentele aferente procedurii de atribuire, semnate cu semnatu ră 

electronică extinsă după cum urmează : 

- documentele originale întocmite pe hârtie de către beneficiar, care nu sunt publicate în SEAP, se scanează în 
format ".pdf' şi se semnează cu semnătura electronică a beneficiarului, 

- documentele în tocmite de către ofertanţi (DUAE, documente de calificare, propuneri tehnice, propuneri 
financiare, răspunsuri la întrebările comisiei de evaluare), semnate electronic de către aceştia , se descarcă din SEAP, 

- documentele originale în tocmite de către alte entităţi (ex. CNSC, instanţe judecătoreşti etc), se scan ează în 
format ".pdf' şi se semnează cu semnătura electronică a beneficiarului. 

ATENŢIE! 

Beneficiarul se va asigura ca 'toate documentele transmise la CRFIR - SIBA/SAFPD/~~~]"t_!ti~~e. 
/. \~~:· ; n<-.,";-_,") \ 
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10.1 Depunerea şi verificarea programului achiziţiilor pentru proiect la CRFIR 
Într-un termen cât mai scurt de la semnarea contractului de finanţare, beneficiarul are obligaţia de a întocmi 

programul achiziţiilor aferent proiectului. Programul va cuprinde toate achiziţiile pe care beneficiarul trebuie să le 
atribuie în vederea implementării proiectului, inclusiv contractele atribuite înaintea semnării contractului de finanţare . 

Programul achiziţiilor aferent proiectului-trebuie actualizat de către beneficiar, ori de câte ori este necesar, în aşa fel 
încât prevederile acestuia să fie în concprdanţă cu modul de derulare a athiziţiilor. 

La momentul întocmirii, beneficiarul va descărca varianta existentă pe site-ul AFIR a formularului tipizat al 
programului achiziţiilor pentru proiect, pe care îl va completa şi transmite la CRFIR în format electronic cu semnatură 
extinsă, precum şi printat şi semnat cu semnătură olografă. 

Termenul de verificare a programului achiziţiilor pentru proiect si transmitere către beneficiar a formularu lui 
F2 este de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor la CRFIR. În cazul în care sunt necesare clarificări/remedieri , 
termenul de verificare se va prelungi cu perioadele de aşteptare a primirii răspunsurilor din partea beneficiarului. 

NOTĂ: 
-la calculul unui termen exprimat În li le, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune ou se ia 

În considerare; 
- dacă ultima zi a unui termen exprimat În zile, este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul 

se Încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; 
10.2 Achiziţia directă 
Dosarul achiziţiei transmis de beneficiar va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente: 

a) opis; 
b) contractul de achiziţie ; 

c) calculul valorii estimate a achiziţiei efectuat conform art. 9, alin . (1) din Legea nr. 98/2016; · 
d) extrasul din catalogul electronic postat pe SEAP sau nota justificativă pentru achiziţia directă efectu ftă 

în afara SEAP, dacă e cazul; 
e) certificări, atestate, autorizaţii, prevăzute de lege care demonstrează că operatorul economic are 

dreptul să desfăşoare activitatea care constituie obiectului principal al contractului; 
f) declaratia dată de- beneficiar privind confHctul de interese, utilizand formularul "Declaraţie privind 

conflictul de interese"; 
g) notificarea în SEAP cu privire la achiziţia directă a cărei valoare depăşeşte 13.000 lei, fără TVA; 
h) alte documente, dacă e cazul. 

Termenul de verificare si transmitere către beneficiar a concluziilor, este de 5 zile lucrătoare de la primirea 
documentelor la CRFIR. În cazul în care sunt necesare clarificări/remedieri, termenul de verificare se va prelungi cu 
perioadele de aşteptare a primirii răspunsurilor din partea beneficiarului. 

10.3 Contractele de achiziţie încheiate între entităţi din sectorul public, în baza art. 31 din Legea nr. 
98/20161 mai precis între un beneficiar FEADR şi o JJersoană juridică asupra că.reia acesta deţine controlul, 
denumită În continua re "persoană juridică controlată": 

Dosarul achiziţiei transmis de beneficiar va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente: 
a. opis; 
b. contractul de achiziţie; 
c. certificări, atestate, autorizaţii, dacă sunt prevăzute de lege, care demonstrează că persoana juridică 

controlată are dreptul să desfăşoare activitatea care constituie obiectului principal al contractului; 
d. statutul persoanei juridice controlate şi alte documente (dacă se consideră necesar), care să arate că 

autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice controlate, un control similar celui pe care îl 
exercită asupra propriilor departamente sau servicii; 

e. expertiză contabilă însoţită de documente suport, care să demonstreze că mai mult de 80% din 
activităţile persoanei juridice controlate, sunt efectuate În vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt 
încredinţate de către beneficiarul FEADR care o controlează sau de către alte P!?f.~<;>ane juridice 
controlate de respectivul beneficiar; / 

f. certificări emise atât de către autorităţile locale, cât şi de către organele fiscalecol\r1pete'nte; care să 
dovedească lipsa datoriilor persoanei juridice controlate faţă de bugetul gener.al, cons?lidat; 

. . . 
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g. contracte de ach;ziţie-achiziţie publică, încheiate anterior de către persoana juridică controlată, a căror 
valoare cu mulată trebuie să depăşească 50% din valoarea contractului de achiziţie pentru care se solicită 
avizarea, însoţite de procese-verbale de recepţie; 

h. alte documente, dacă e cazul. 
Termenul de verificare si transmitere către beneficiar a concluziilor, este de 5 zile lucrătoare de la primirea 

documentelor. În cazul în care sunt necesare clarificări/remedieri , termenul de verificare se va prelungi cu perioadele . . 
de aşteptare a primirii răspunsurilor din partea beneficiarului. 

10.4 Procedura simplificată/ licitaţia deschisă 
Etapa 1: Lansarea achizitie! 
Dosarul achiziţiei transmis de beneficiar va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente : 

a) opis; 
b) strategia de contractare; 
c) draft-u l invitaţiei/anunţului de participare; 
d) fişa de date şi formulacele anexă, conform modelelor specifice fiecarui tip de investiţi~, inclusiv 

modelul de contract şi DUA6. Fişa de date poate fi pr~zentată şi în formatul draft generat în SEAP; 
e) caietul de sarcini, în cazul achiziilor de produse sau servicii; 
f) alte documente, dacă e cazul. 

Termenul de verificare si transmitere către beneficiar a concluziilor este de 5 zile lucrătoare de la primirea 
documentelor. În cazul în care sunt necesare clarificări/remedieri, termenul de verificare se va prelungi cu perioadele 
de aşteptare a primirii răspunsurilor din partea beneficiarului. 

Etapa a 11-a: Comisia de evaluare, dosarul de evaluare şi contractul 
Dosarul achiziţiei transmis de beneficiar va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente : "-

a) opis; · 
b) decizia/dispoziţia/ordinul de numire a comisiei de evaluare şi a experţilor cooptaţi dacă e cazul; 
c) declaraţiile de confidenţialitate şi i mparţialitate si CV-urile semnate de membrii comisiei de evaluare, 

respectiv de experţii cooptaţi dacă e cazul; 
d) DUAE depuse de către toţi ofertanţii, în format .xml; 
e) propunerile tehnice depuse de către toţi ofertanţii; 
f) propunerile financiare depuse de către toţi ofertanţii; 
g) toate solicitările de clarificări emise de către comisia de evaluare şi răspunsurile transmise de 

ofertanţi; 

h) documentele de calificare depuse de către ofertantul de pe primu l loc, şi de către cel de pe locul doi 
- dacă e cazul -în situaţia p revă zută de art. 66, alin . (1) şi (2) din HG nr. 395/2016; 

i) raportul procedurii de atribuire; 
jj rapoartele întocmite de experţii cooptaţi, dacă e cazul; 
k) contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoţite de deciziile motivate pronunţate de 

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, dacă e cazul; 
1) hotărârile instanţelor de judecată referitoare la procedura de atribuire, dacă e cazul; 
m) comunicările şi dovada transmiterii acestora către ofertanţi privind rezultatul procedurii; 
n) contractul de ach iz iţie; 

o) dovada constituirii garanţiei de bună execuţie; 
p) declaratia dată de beneficiar privind conflictul de interese, întocmită prin utilizarea formularului 

"Declaraţie privind conflictul de interese"; 
q) alte documente, dacă e cazul. 

Termenul de verificare si transmitere către beneficiar a concluzii lor, este de 10 zile lucrătoare de la primire. În 
cazut în care su nt necesare clarificări/remedieri, termenul de verificare se va prelungi cu pe!l9,aj_eJ_e de · aşteptare a 
primirii răspunsurilor din partea beneficiaru lui. • /<).·) t . i"l!_(>· . 
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În cazul în care pe parcursul verificării , se •constată că din dosarul achiz i ţiei lipsesc anumite 
documente/informaţii , acestea vor fi solicitate beneficiarului, care are obligaţia de a răspunde în termen de 3 zile 
lucrătoare, prin intermediul Formularului 1. În situaţia în care este necesar, CRFIR va putea solicita noi informaţii 
suplimentare pentru aceeaşi etapă a achiziţiei, dar numai după ce beneficiarul a răspuns la so licitarea de informaţii 
suplimentare precedentă . 

NOTĂ: Se recomandă beneficiarilor ca răspunsurile la ,informaţiile suplimentare, c/arificările, remedierea 
eventualelor erori solicitate/recomandate de experţii CRFIR să nu depăşească 7 zile lucrătoare, pentru evitarea 
prelungirii nejustificate a implementării proiectului. 

ATEr·mE! 
Publicarea în SEAP de către autoritatea contractantă, a unei documentaţii de atribuire având alt conţinut 

faţă de cel avizat de către CRIFR în etapa 1 (cu exceptia modificărior impuse de ANAP), poate conduce la neavizarea 
procedurii de atribuire. 

, Cerinţele caietului de sarcini trebuie să permită tuturor op~ratorilor economici acce!rul egal la procedura 
de atribuire şi să nu aibă ca efect introducerea unor obstacole nejusti-ficate faţă de asigurarea unei concurenţe 
efective între operatorii economici. 

Autoritatea contractantă nu poate trece la etapa a 11 -a a achiziţiei fără primirea avizului favorabil de la CRFIR 
pentru etapa 1. 

Pentru serviciile menţionate la art. 2, lit. f din HG nr. 226/2015 (costuri generale ale proiectului), care au fost 
achiziţionate înaintea semnării contractului de finanţare, verificările vor fi efectuate într-o singură etapă . 

De asemenea, verifi cări l e CRFIR se vor efectua într-o singură etapă şi pentru achiziţ i ile desfăşurate de către 
solicitantii notificaţi că proiectul este selectat pentru finanţare care au optat pentru demararea procedurilor de achiz'tii 
înaintea încheierii contractului de fi!lanţare cu AFIR sub rezerva clauzei suspensive. 

ATENTIEI 
Recomandăm beneficiarilor să încheie cât mai rapid contractul de achiziţie publică, imediat după 

finalizarea procedurii de achiziţie şi expirarea termenelor legale de aşteptare de la transmiterea comunicărilor. 
· Recomandăm beneficiarilor respectarea termenelor de publicare in'SEAP a-anuntului de atribuire în urma 

finalizării procedurilor de achizitii. 
Punerea în execuţie a contractului de achiziţie de către beneficiar, înaintea primirii avizului favorabil din 

partea AFIR, se face pe proprie răspundere, existând riscul neavizării finanţării acestuia, în condiţiile în care se vor 
constata abateri/nereguli. 

A vizarea de către AFIR a achiziţii lor realizate de către beneficiarii PNDR · priveşte numai aspectele 
procedurale verificate. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a 
contractelor de achiziţie revine beneficiarului. 

11. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 
În cursul execuţie i şi în perioada de valabilitate, contractele se pot modifica numai cu respectarea prevederi lor 

de la SECŢI UNEA 2: Modificarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016. 
Beneficiarul va putea încheia după caz, fie acte adiţionale la contractele existente, fie contracte de achiziţie 

publică noi (ca urmare a derulării unei noi proceduri de atribuire) numai după avizarea prealabilă din punct de vedere 
tehnic a modificări lor respective. 

În cazul în care modificarea contractului este nesubstanţială (cf. Art.221 din Legea nr. 98/2016), CRFIR va face 
verifica rea conform listei de verificare de modificare a contractelor. 

Orice modificare a unui contract de achiziţie publică ori acord-cadru în cursul perioadei sa le de va labilitate 
altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 se rea l izează prin organizarea unei noi proceduri de atribu ire . 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului nu 
reprez i ntă modificare substanţială ' şi se realizează numai cu acordul ăutorităţii contractante. • · 

Beneficiarul este obligat să fu rnizeze AFIR toate i nformaţi i le legate de subcontra~tantii pfertantului qeclarat 
câştigăto r. În cazul în ca re, după avizarea achiz i ţ ii lo r de către CRFIR, apare nd~sar~ înlocu irea/imp.lica rea 

1 • · .• 

j ':.:' 1 

\ ,~, / 
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subcontractanţilor de către contractor, acesta şi autorita~a contractantă au obligaţia respectarii prevederilor art 151 
la 156 din HG nr. 395/2016 . 

Beneficiarul va prezenta de îndată la CRFIR spre verificare si avizare următoarele documente: 
-Nota justificativă care atestă încadrarea într-una dintre situaţiile prevăzute de art 151 din HG nr. 395/2016. 

- Acordul beneficiarului; 
- Declaraţia pe propria răspundere a noilor subcontractanţi prin care îşi asumă respectarea prevederilor 

caietului de sarcini şi a propunerii· tehnice depuse de că'tre contractant la ofertă , aferentă activităţii supuse 
subcontractă rii; 

-Certificatul Constatator eliberat de ONRC al noilor subcontractanţi; 
-Lista de verificare a conflictului de interese şi incompati bilităţi de participare semnată de reprezentantul legal. 

12. ACHIZIŢIILE DIRECTE REALIZATE DE BENEFICIARII PUBLICI Al FINANŢĂRII ÎN CADRUL SUBMĂSURILOR 
1.1, 1.2, 19,.2, 19.3 şi 19.4 

Autoritatea co~>tractantă are dreptul de a achiziţiona dir~ct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care 
valoarea estimată a achiziţi~i, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art.• 7 alin. (5) din Legea 
98/2016, cu modificările si completările ulterioare pe bază de document justificativ. 

SEAP pune la dispoziţia autorităţilor contractante posibilitatea tehnică de a achiziţiona direct, prin intermediul 
catalogului electronic publicat în SEAP, produse, servicii sau lucrări. 

În cazul în care autoritatea contractantă nu identifică în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau 
· lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constată că preţul postat de operatorii economici pentru obiectul 
achiziţiei este mai mare decât preţul pieţei sau din motive tehn ice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul 
electronic, atunci autoritatea contractantă poate realiza achiziţia de la orice operator economic, elaborând în acest s 
o notă justificativă . 

Dosarele de achiziţii se 'depun pe tot parcursul derulăr ii Contractului de finanţare însoţite de Programele de 
achiziţii pentru proiect. Programele de achiziţii pentru proiect se vor depune la fiecare dosar de achiziţie şi vor fi însotite 
de fundamentarea achiziţie i pe baza devizelor /specificaţiilor tehnice /termenilor de referinţă . 

. Atentie! 
În carul submăsurii 19.4, va fi obligatorie depunerea fundamentării achiziţiilor directe de către beneficiar la 

SLIN-CI/ OJFIRCRFIR,. In cazul achiziţiilor directe, în vederea verificării şi primirii avizului favorabil, beneficiarii finanţării 
în cadrul submăsurilor 1.1, 1.2, 19.2, 19.3 şi 19.4 vor depune la sediile CRFIR programele de achiziţii pentru proiect, un 
centralizator al achiziţiilor directe anterioare (dacă este cazul), Declaraţia pentru respectarea regulilor privind evitarea 
conflictului de interese, Certificatul constatator ONRC şi un document justificativ însoţit de oferta detaliata care să 
permită verificarea rezonabilităţii preţurilor. Documentul justificativ trebuie să re prezinte un angajament legal (contract 
de achiziţie, document fiscal, comandă sau poliţă de asigurare) . contractele însoţite de oferte detaliate, un centralizator 
al achiziţiilor CtJo contractele anterioare de achiziţie directă din anul respectiv (dacă este cazul), Declaraţia pentru 
respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese şi Certificatul constatator ORC valabil la data 'sem nării 
contractului. În situaţia în care, în cazuri temeinic justificate (ex: achiziţia on-line), beneficiarul nu poate prezenta un 
Certificat constatator ONRC, verificarea acestuia se va efectua de către AFIR în sistemul RECOM. Pentru achiziţionarea 
de bunuri sau servicii din afara teritoriului României, prezentarea acestui Certificat nu este obligatorie. 

Depunerea spre verificare şi avizarea de către CRFI R a dosarelor de achiziţii se realizează înainte de 
demararea implementării contractelor de achiziţii (anterior achiziţionării serviciilor/bunurilor propuse în contractele 
încheiate între beneficiari şi contractanţi) . 

Beneficiarul poate realiza achiziţia şi implementarea contractului pe propria răspundere înaintea obţinerii avizării din 
partea AFIR, dar dacă dosarul de achiziţie nu va fi avizat înaintea solicitării sumelor la plată, cheltuiala aferentă 
contractului în cauză devine neeligibilă. 

AFIR - Centrul Regional pentru 'Finantarea Investitiilor Rura !e 7 Centru AlbăS~I)~~:-. t .. f'.!.~/ţ::~· . (.,'' ,,,,,..,11 ~~,;.;,~(1,-' 
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FIŞA NAVETĂ 
pentru documentele specifice achiziţiei 

Secţiunea 1·- Cererea 

Numarul de înregistrare al expedito rului/ data ................ . expediat prin: !J poşta iJ curier 
Numarul de înregistrare al destinatarului/data ........... ..... . 

De ia: 
Beneficiarul de fonduri publice nerambursabile: 

t~:.~.e-~~~~~-~-~~~ .... ... .. . '.e·g·a·l .. . .. .. .. ~~.. . proiect: 

Numarul contractului de finantare 

Versiunea: ~ Cererea iniţială 

J Versiunea nr. 

~ ~~~~~~~ .. ~.~·~·i·~-~-~-~ - ~-~-~-~~~-~~~~-~~~~-~-~- -~ -~~~~~~~~~~~r 
Director General Adjunct CRFIR: 

Achiziţii de: D Servicii DProduse Dlucrări 

Obiectul achiziţiei : 

Tipul procedurii : ....................... .. .......... ........ .. 
Documentul prezentat: 

Data : _j _j __ 
Nume, prenume reprezentant legal: .. .. ... .... ..... ........ ..... ..... .. ... .......... .......... ....... . 
Semnătura : 
Ştampila : 

Termenul limită pentru răspuns (maximum 5/10 zile lucrătoare de la data primirii) Data: ................ . .. 
de catre expertu 1: .... .. ........ .. ............................................... . 

Formular 1 

(Se vor completa de către şeful de serviciu din cadrul CRFIR) 

: ·. '. 

AFIR - Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 7 Centru Alba !ulia 

Alba Iulia. Adresa: Alexandru Ioan Cuza, Nr: 23, Jud: Alba, Tel : 0258 813 737 

E-11lail. crfir7a lbaiulia@afir.info Web: www.afir.madr.ro 

i ·-
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Urmatoarele formulare sunt obligatorii: 

Model recomandat 

DECLARAŢIE 

cu privire la respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese 

Subsemnatul reprezentant legal al proiectului: 
........................... ....... ................. ..... ..... ............. ...... .......... ... ... .... .... ... ....... ... .. .. ... .. ... .... .. ... .... ... . " declar sub sancţiunile 

aplicabile infracţiunilor de. fals în declaraţii şi uz de fals, că au fost respectate regulile priviQd evitarea conflictului de • 
in terese aşa cum sunt precizate în Capitolul 11, Secţlurfea 4- Reguli de evitare a conflictului de ~n terese, din Legea nr. 
98/2016. 

De asemenea, declar sub sancţiunile aplicabile infracţi unilor de fals în declaraţii şi uz de fals, că datele înscrise 
de mine în fişa de verificare a conflictului de interese anexată sunt reale, aşa cum au reieşit din documentele verificate 
la data întocmirii fişei. 

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

Nume şi prenume reprezentant legal 
Semnătura 

Data 

Anexa la declaratia cu privire la respectarea 
regulilor privind evitarea conflictului de interese 

LISTA DE VERIFICARE A CONFLICTULUI DE INTERESE ŞI INCOMPATIBILITĂŢI DE PARTICIPARE* 

Observaţii 

1 •• •• 

1· 
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administraţie/organul de conducere sau de·supervizare a unuia dintre ofertanţi, 
terţ i susţinători sau su bcontracta nţi propuşi. 

4. Despre persoanele care participă la evaluarea ofertelor se constată sau există 
indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un 
interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă 
situaţie de natură să îi afecteze independenţi;! şi imparţialitatea pe parcursul . 
procesului de eva luare.· 

Ofertanţii participanţi 

5. Reprezentantul legal de proiect este acţionar/asociat/administrator/angajat la 
firmele participante la procedura de atribuire sau are legături/relaţii 

profesionale/de rudenie cu persoane cu funcţii de decizie ale acestora. 

6. Ofertantul 1 ofertantul asociat/ subcontractantul/ terţul susţinător are drept 
membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 
supervizare şitsau are acţionari ori asociaţi semnificaţjvi persoane care 
sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se afl ă în 
relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie ale beneficiarului sau al 
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribu ire. 

7. Ofertantul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 
executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul 
al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de 
decizie ale beneficiarului sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 
procedura de atribuire. 

8. Exista relaţii/legături între firmele participante (inclusiv asociaţi/ 

subcontractanţi) sau alte părţi implicate în procedura de ofertare la momentul 
depunerii ofertei. 

Situaţii potenţial generatoare de conflict de interese, conform legii nr. 10/1995, republicată 
·verificatorul de proiect 
9. Verificatorul de proiect a participat la elaborarea proiectului sau la elaborarea 
raportului de expertiză tehnică? (Verificarea acestei situaţii se va face la 
momentul achiziţiei serviciilor de verificare a proiectării) . 

10 .. Verificatorul de proiect este acţionar majori tar/asociat/administrator sau are 
legături de ruden ie/profesionale cu persoane cu funcţii de decizie din cadrul 
proiectarea . 

Dirigintele de şantier/asistentul tehnic 

11. Dirigintele de şan t1er/ este salariat/acţionar majoritar/ asociat 1 . 
administrator la f irma care execută lucrarea. 

. 

*Lista de verificare a conflictului de interese se completeaza după finalizarea procedurii de atribuire a contractului 

Nume şi prenume reprezentant 
Semnătură 

Data ....... ...... .. ............... . 

' 1. \··· 
. ·, . \ ~\ 

. . . 
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