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                                                          RECTOR 

                     Prof. dr. ing. Vasile ŢOPA 

 
 
 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 

 
LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE PRIVIND 

VÂNZAREA DEŞEURILOR FEROASE ŞI NEFEROASE  
 
 
 

Susţinerea va avea loc în data de 25.11.2016, ora 9.00 la Sediul UTC-N 
 
 
 
 
 
1.Denumirea şi sediul autoritãţii administraţiei publice care organizeazã licitaţia publicã 
deschisã cu strigare 
 
Universitatea Tehnicã din Cluj – Napoca 
Str. Memorandumului nr 28 , localitatea  Cluj – Napoca, judetul Cluj 
Nr. telefon: 0264- 202207, 0264-401296, 0264-401294,  
Nr. fax: 0264-592055; 0264-594831  
Universitatea Tehnicã din Cluj Napoca este instituţie de învãţãmânt superior de stat şi cercetare 
ştiinţificã universitarã, cu recunoaştere naţionalã şi internationalã, subordonatã Ministerului 
Educaţiei Nationale şi Cercetãrii Ştiinţifice. 
 
2.Obiectul Licitaţiei publice deschise cu strigare : 
 
“Vânzare deşeuri feroase şi neferoase provenite din casările mijloacelor fixe şi a obiectelor de 
inventar efectuate în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj Napoca, inclusiv extensiile: Bistriţa, 
Zalãu, Alba Iulia, Satu Mare şi Centrul Universitar Nord Baia-Mare”. 
Licitaţia publicã deschisã cu strigare se organizeazã la pachet. 
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Deşeurile feroase şi neferoase, cantităţile minime estimate şi, respectiv preţurile de pornire ale 
licitaţiei sunt redate în tabelul de mai jos. 
 

TABEL 
Cuprinzând principalele deşeuri feroase şi neferoase  

 

Nr. 
crt. Denumire material (deşeu) 

 
Simbol U/M Cant. 

minimă 

Preţ de 
vânzare 
cu TVA 
(lei/kg) 

Valoare 
Lei cu 
TVA 

1 Deşeuri fier şi fontă N8-03 Kg 750 0,45 337.50 

2 Deşeuri inox N8-03/AIII Kg 50 2.50 125 
3 Deşeuri cupru CU/B-3 Kg 20 15 300 

4 Deşeuri aluminiu AA1/B-12 Kg 40 3.50 140 
5 Deseuri plumb Pb/B-8 Kg 10 3.20 32 

6 Deşeuri motoare electrice întregi N8-02/M Kg 80 1.30 104 
7 Deşeu tablă N2-02 Kg 200 0,35 70 

8 Componente electrice şi 
electronice 

DEEE Kg 800 0,17 136 

 Total      1244.50 
 

 În cazul în care se disponibilizează şi alte materiale, afară de cele din tabel, câştigătorul 
licitaţiei este obligat să le preia şi pe acestea la preţul pieţei. 
 Dezmembrarea utilajelor, a diverselor instalaţii, încărcarea şi transportul deşeurilor 
feroase şi neferoase revine în sarcina câstigãtorului licitaţie prin încheierea contractului de 
vânzare şi se va efectua la solicitarea instituţiei publice (comisiei de casare) ori de câte ori este 
necesar. 

La ridicarea deşeurilor feroase şi neferoase, cumpărătorul are obligaţia de a curăţa locul 
de colectare. 
Licitaţia publicã deschisã cu stigare privind ,,Vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase 

provenite din casările mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar efectuate în cadrul 
Universităţii Tehnice din Cluj Napoca’’ se finalizeazã prin încheiere de contract de vânzare cu 
durata de valabilitate 1 (un) an calendaristic. Efectele contractului de vânzare încep dupã 
semnarea acestuia de cãtre ambele pãrţi. 

 
3. Condiţiile de desfãşurare a procedurii de licitaţie publicã deschisã cu strigare privind 
“Vânzare deşeuri feroase şi neferoase provenite din casările mijloacelor fixe şi a obiectelor 
de inventar efectuate în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj Napoca” 
 

La licitaţie pot participa persoane juridice române sau strãine care au achitate la zi taxele 
şi impozitele locale aferente specificului activitãţii. 



 

 3 

Preţul minim de pornire (cu TVA inclus) a licitaţiei este  conform tabelului sus 
menţionat pentru fiecare deşeu nominalizat, iar valoarea cu TVA a întregului pachet este de 
1244.50 lei. Ofertantul va licita în lei/kg/produs de deşeu (simbol) pentru fiecare poziţie în 
parte.  Pasul de strigare va fi stabilit de catre comisia de licitaţie. 

Se va încheia un singur contract  pentru tot pachetul adicã contractul de vânzare  va fi 
adjudecat unui singur ofertant, pentru perioada de un an calendaristic. Renunţarea la una dintre 
poziţiile pachetului (produs – simbol), atrage dupã sine rezilierea contractului. 
            Taxa de percticipare la licitatie  este în sumã de 100 lei si  se restituie ofertanţilor in 
termen de 5 (cinci) zile dupa semnarea contractului.  
Caietul de sarcini se pune la dispoziţia solicitantului gratis. 
 
4.Organizarea licitaţiei publice deschisã cu strigare 
 
4.1. Licitaţia publicã deschisã cu strigare se organizeazã conform cerinţelor legale şi de 
reglementare: 

Ø Legea nr. 98/2016 – privind Achizitiile publice ; 
Ø HG nr. 82/1991 – Legea contabilitãţii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile 

ulterioare; 
Ø HG nr. 841/23.10.1995 privind procedurile de transmitere fãrã  platã şi de valorificare 

a bunurilor aparţinând instituţiilor publice; 
Ø HG nr. 966/1998 privind modificarea şi completarea HG nr. 841/1995; 
Ø Hotararea nr 1037/13.10.2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice; 
Ø Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor din institutiile publice; 
Ø OUG nr. 15/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice. 

 
4.2. Procedura de atribuire a contractului de Vânzare deşeuri feroase şi neferoase provenite din 
casările mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar efectuate în cadrul Universităţii Tehnice din 
Cluj Napoca  este licitaţie publicã deschisã cu strigare. 

Ofertele se judecă dupa criteriul: preţul cel mai mare / pachet (cantităţi minime 
estimate).  

Preţurile vor fi exprimate în lei şi vor fi preţuri finale, cu toate taxele incluse. 
Perioada de valabilitate a ofertelor este minim 3 luni. 
 
 
La licitaţie pot participa persoane fizice autorizate şi juridice autorizate conform legii. 
Ȋnscrierea la licitaţie se face pe baza de - Scrisoare de transmitere a ofertei (Formular 

1), care se anexeazã în exteriorul plicului care conţine restul documentelor, şi se depune la 
Registratura UTC-N – str. Memorandumului nr 28, localitatea Cluj-Napoca, pînã la data de 
24.11.2016 orele 12.00. 

Plicul va conţine urmãtoarele documente: 
Ø copie act de identitate/ delegaţie/împuternicire; 
Ø copie Certificat emis de oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Camera de 

Comerţ şi Industrie Naţionalã sau Teritorialã, care conţine codul unic de 
înregistrare precum şi anexa acestuia din care sã reiasã cã ofertantul are ca obiect 
de activitate (extras), activitatea care face obiectul licitaţiei; 
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Ø copie dupã Actul constitutiv cu toate modificãrile la zi şi hotãrârile judecãtoreşti 
de înfiinţare sau de modificare ale acestuia; 

Ø copie dupã statutul organizaţiei; 
Ø Chitanţa de achitare a taxei de participare la licitaţie (copie), în valoare de 100 

lei, eliberată de casieria Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca ; 
Ø Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea conf. art. 164 (Formular 

2) din Legea 98/2016; 
Ø Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 (Formular 3) din Legea 

98/2016;  
Ø Declaraţie pe proprie rãspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din 

Legea 98/2016; (Formular 4);  
Ø  Declaraţie pe proprie rãspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din 

Legea 98/2016; (Formular 5);  
Ø Declaraţie pe proprie rãspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 166 al 

(2), art. 171 din Legea 98/2016; (Formular 6) 
Ø Autorizaţie de mediu valabilă (copie); 
Ø Fişa de informaţii generale (Formular 7);  

 Limba de redactare a documentelor: românã. 
 Completarea documentelor de participare se poate face până la ora începerii licitaţiei 
deschise cu strigare.  
 Neîndeplinirea condiţiilor minime de participare la licitaţie duce la descalificarea 
ofertei. 
 Nu vor fi acceptaţi la procedură potenţialii ofertanţi care au avut relaţii contractuale în 
acest domeniu în ultimele 24 luni (2 ani) cu Universitatea Tehnică din Cluj Napoca şi nu şi-au 
îndeplinit obligaţiile de orice natură faţă de această instituţie. 
 Documentaţia privind vanzarea deseurilor feroase si neferoase se poate procura de la 
Serviciul Intern de Contracte şi Achiziţii, str. Constantin Daicoviciu nr. 15, sala 490,  tel.0264 
- 401298, fax 0264-594831, persoană de contact ing. Valeria SZABO, de pe site-ul www. 
utcluj.ro/achizitii sau pe e-mail.  
 Solicitările de clarificări se pot obţine până la data de 24.11.2016, ora 12.00, la tel. 0264-
401298, persoana de contact ing. Valeria SZABO, telefon/fax : 0264 401389 - ing. Ioan 
FODOREAN. 

Ofertanţii trebuie să prezinte documentele de participare la licitaţie în plic închis până 
la data de 24.11.2016, ora 12.00. 

Plicul de asemenea trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a 
permite returnarea documentelor de participare în cazul în care oferta este declarată întârziată. 

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa instituţiei publice: 
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 
Str. Memorandumului, nr. 28, Cluj Napoca 

Judeţul Cluj, 
şi cu inscripţia: 
Pentru licitaţia de “Vânzare deşeuri feroase şi neferoase provenite din casările mijloacelor 
fixe şi a obiectelor de inventar efectuate în cadrul UTC – N, inclusiv extensiile: Bistriţa, 
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Zalãu, Alba Iulia, Satu Mare şi Centrul Universitar Nord Baia-Mare  ” 
  

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA: 25.11.2016 ora 9.00 
 

Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, instituţia publică 
nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea documentelor. 

Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi numerotate 
şi semnate fiecare pagină, de reprezentantul autorizat să angajeze ofertantul în contract.  

De asemenea, se va prezenta obligatoriu şi un opis al documentelor prezentate. 
Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă 

sunt vizate de persoana autorizată să semneze contractul. 
Ofertele în care termenul de colectare al deşeurilor de la toate punctele ce apartin UTC-

N, este mai mare  de doua zile lucratoare (48 ore de la solicitarea vanzatorului, scrisa sau verbala 
a unui membru din comisia de casare sau a forurilor superioare acestora) decât cel prevăzut în 
documentaţie vor fi respinse, fiind considerate neconforme.  

Orice ofertant care a obţinut un exemplar din documentaţia pentru licitaţie are dreptul 
de a solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în aceasta. Cererile de clarificări pot 
fi solicitate cu maximum 2 zile înainte termenul de depunere al ofertelor. 

 
Documentele se depun la Registratura UTC-N, str. Memorandumului nr. 28, 

localitatea Cluj – Napoca, judeţul Cluj. 
Ofertantul care va adjudeca obiectul licitaţiei este obligat ca în termen de 2 (douã) zile 

lucrãtoare de la data licitaţiei  sã semneze contractul de vânzare, la valoarea adjudecatã. 
Eventualele contestaţii cu privire la desfãşurarea licitaţiei publice se vor depune la 

Registratura UTC-N în termen de 48 de ore de la data desfãşurãrii licitaţiei, iar comisia de 
soluţionare a contestaţiilor va analiza şi instrumenta contestaţiile înregistrate în termen de 5 zile 
de la data înregistrãrii acestora. 
 
5.Condiţii de participare la licitaţie : 
 

Condiţia de desfãşurare a licitaţiei publice deschisã cu strigare este ca minim doi 
ofertanţi sã fie acceptaţi pentru participarea la licitaţie. Dacã nu existã doi participanţi la 
licitaţie, aceasta se va relua dupã 15 (cincisprezece) zile calendaristice. La al doilea termen, în 
cazul în care va fi un singur ofertant se va proceda la negocierea directã cu acesta. 
 La licitaţiile de vânzare a bunurilor care nu mai sunt necesare UTC-N, a materialelor 
sau pieselor rezultate în urma demolării sau dezmembrării acestora, poate participa orice 
persoană fizică sau juridică, potenţial cumpărătoare, care depune până la data de 24.11.2016, 
ora 12, oferta şi documentele solicitate, în plic închis, la Registratura UTC-N. 

Datele limită pentru depunerea documentelor de participare la licitaţie în aceste cazuri 
sunt 24.11.2016 ora 12.00. 
 
 
6.Desfãşurarea Licitaţiei 
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În ziua organizãrii licitaţiei, comisia se va întruni la ora stabilitã şi va declara licitaţia 
deschisã. Licitaţia va începe prin citirea participanţilor înscrişi şi se vor anunţa cererile respinse, 
precum şi motivele. 

Condiţia de desfãşurare a licitaţiei este ca minim doi ofertanţi sã fie acceptaţi pentru 
participarea la licitaţie. Dacã nu existã doi participanţi la licitaţie, aceasta se va relua dupã 15 
zile calendaristice. La al doilea termen, în cazul în care va fi un singur ofertant se va proceda la 
negocierea directã cu acesta.  

Ofertanţii persoane juridice care  vor participa la licitaţie  vor prezenta  actul de 
identitate şi actul prin care au fost delegaţi sã participe la licitaţie (împuternicire pentru 
reprezentantul care nu este administratorul persoanei juridice). Aceştia vor avea asupra lor 
ştampila societãţii, pentru semnarea proceselor verbale de licitaţie. 

Comisia de licitaţie va stabili existenţa documentelor de calificare depuse pentru 
procedura de vânzare deşeuri feroase şi neferoase provenite din casările mijloacelor fixe şi a 
obiectelor de inventar efectuate în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj Napoca prin licitaţie 
publicã deschisã cu strigare. Verificã îndeplinirea condiţiilor specifice menţionate în caietul de 
sarcini şi consemneazã documentaţia depusã. 

Criteriul aplicat pentru încheierea contractului de vânzare: Preţul cel mai mare/pachet 
(cantităţi minime estimate). 

Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ pentru fiecare tip de material feros şi 
neferos (conform tabelului sus menţionat). 

Licitarea se efectueazã prin strigări; oferta trebuie să respecte condiţiile de salt precizate 
la deschiderea licitaţiei, (pasul de strigare stabilit de comisie), după anunţarea preţurilor iniţiale 
de vânzare. 

Oferta câştigătoare va fi calculată prin adunarea succesivă a preţului pe kg 
înmulţit cu fiecare cantitate minimă estimată pentru fiecare material. 

Adjudecarea se face în favoarea ofertantului care la cea din urmã strigare va  satisface 
toate condiţiile de eligibilitate, caracteristicile impuse prin Documentaţie şi oferta cu preţul cel 
mai mare/ kg deşeu simbol, implicit preţul cel mai mare /pachet deşeuri (cantitãţi minime 
estimate). 

Dupã încheierea licitaţiei, participanţii şi comisia de licitaţie vor semna procesul verbal 
încheiat privind derularea licitaţiei. 

Câştigãtorul se va prezenta în termen de 2 (douã) zile pentru încheierea contractului 
adjudecat, de vânzare deşeuri feroase şi neferoase provenite din casările mijloacelor fixe 
şi a obiectelor de inventar efectuate în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj Napoca. 
Neprezentarea va fi consideratã renunţare la dreptul de a încheia contractul respectiv 
ceea ce va conduce la pierderea  dreptului caştigãtorului de a mai participa la alte licitaţii 
organizate de cãtre UTC-N. Contractul va reveni  la pasul imediat inferior celui 
adjudecat. În cazul în care nu existã pas inferior  licitaţia se va relua la data şi ora stabilitã 
de comisia de licitaţie.  

 
7.Obligaţiile Pãrţilor 
 
7.1.Vânzãtorul (UTC-N) are urmãtoarele obligaţii:  

Ø sã asigure încheierea contractului  de vânzare deşeuri feroase şi neferoase provenite din 
casările mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar efectuate în cadrul Universităţii 
Tehnice din Cluj Napoca;  
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Ø sã emitã cantitãtile de deşeu contractate, eşalonat pe toatã perioada contractualã, 
cumpãrãtorului (beneficiarului) ; 

Ø sã întocmeascã aviz de expediere pentru cantitãţile de deşeu emise cãtre beneficiar; 
Ø sã numeascã un delegat al instituţiei pentru insoţirea şi verificarea fiecãrui transport de 

deşeu cãtre cumpãrãtor; 
Ø sã emitã facturi fiscale cãtre cumpãrãtor (beneficiar) conform cantitãţilor înscrise pe 

avizele de expediere; 
Ø sã respecte clauzele contractuale. 

 
7.2. Cumpãrãtorul are urmãtoarele obligaţii: 

Ø sã semneze în termenul stabilit contractul de vânzare deşeuri feroase şi neferoase 
provenite din casările mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar efectuate în cadrul 
Universităţii Tehnice din Cluj Napoca (doua  zile lucrãtoare);  

Ø sã achite facturile emise de cãtre vânzãtor în termen de maxim 15 zile de la recepţia şi 
facturarea cantitativă şi calitativă a produselor (deşeurilor) în contul de Trezorerie al 
vânzătorului. 

Colectare : 
Ø Cumpărătorul are obligaţia prin contract de a presta toate serviciile aferente, prin dotãri 

proprii (utilaje şi personal calificat), respectiv de a dezmembra, încărca, transporta, 
cântări în prezenţa reprezentantului vânzătorului deşeurile, pe un cântar verificat 
metrologic; 

Transport: Transportul intră în exclusivitate în sarcina cumpărătorului.  
Servicii: 

Ø Pe lângă cumpărarea efectivă a deşeurilor, cumpărătorul are obligaţia de a presta şi 
serviciile aferente: dezmembrare, încărcare, cântărire, numărare şi transport, curăţarea locului 
degajat de deşeuri, fără a modifica preţul contractului. 

Ø Cumpărătorul are obligaţia de a cumpăra deşeurile, cu prestarea tuturor serviciilor 
adiţionale prezentate mai sus (dezmembrare, încărcare, cântărire, numărare, transport, 
curăţarea locului degajat de deşeuri) în condiţiile prezentului contract pentru o perioadă 
de 1 (un) an, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze cumpărătorul de nici o 
eventuală obligaţie de garanţie asumată prin contract. 

Ø sã respecte clauzele contractuale;   
 
8.Actualizarea preţului contractului de vânzare: 
 
  Contractul de vânzare se încheie pe o perioadã de 1 (un) an calendaristic şi intrã în 
vigoare la data semnãrii lui de cãtre ambele pãrţi. 

Preţul contractului de vânzare se actualizează prin modificare cu procentul de variaţie 
de pe piaţa de profil, nu mai devreme de 6 luni de la data începerii derulării contractului, cu 
acordul ambelor pãrţi. 

Cumpărătorul se obligă să notifice vânzătorul în termen de maxim 24 ore referitor la 
modificarea preţurilor pe piaţa de profil şi, oricum, înainte de întocmirea vreunei facturi de 
vânzare.  
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9. Alte Condiţii 
 

Ȋn cazul solicitãrii de prelungire a contractului de vânzare, cu acordul ambelor pãrţi,  
prin act adiţional, preţurile se vor modifica cu procentul de variaţie pe piaţa de profil la data 
respectivã. 

Întârzierea plăţii facturilor  cauzată de cumpãrãtor, duce la aplicarea penalitãţilor de 
0,5% pentru fiecare zi de întârziere la platã. Întârzierea la plata facturilor cu mai mult de 30 de 
zile dã dreptul vânzãtorului la rezilierea unilaterală a contractului. 

Modul de achitare a facturilor cât şi clauzele pentru nerespectarea obligaţiilor de platã 
se vor stabili prin contractul de vânzare. 

Beneficiarului  îi este interzisă subcontractarea contractului de vânzare. 
Eventualele situaţii deosebite apãrute se vor analiza de cãtre pãrţi (vânzãtor – 

cumpãrãtor). Mãsurile adoptate pot merge pânã la rezilierea contractului de vânzãre. 
Ȋn cazul în care câştigãtorul licitaţiei nu se prezintã pentru încheierea contractului de 

vânzare,  în termenul prevãzut mai sus, contractul va fi atribuit pasului imediat inferior. În cazul 
în care a fost doar un ofertant atunci UTC-N îşi rezervã dreptul  de a organiza o nouã licitaţie 
pentru vânzarea deşeurilor respective. Totodatã ofertantul în cauzã nu mai are dreptul de a 
participa la nici o altã licitaţie organizatã de cãtre UTC-N. 

În cazul în care se disponibilizează şi alte deşeuri de materiale, afară de cele licitate 
şi enunţate în tabel, câştigătorul licitaţiei este obligat să le preia şi pe acestea la preţul 
pieţei. 

Cheltuielile tuturor operaţiunilor aferente (dezmembrarea utilajelor, a instalaţiilor, 
încărcarea, cântărirea, numărarea, transportul, etc.) intră în totalitate în sarcina cumpărătorului.  
  Cantităţile de deşeuri feroase şi neferoase vor putea fi suplimentate în funcţie de 
disponibilizările de materiale (casare mijloace fixe şi obiecte de inventar). Cumpãrãtorul se 
obligã la cumpãrarea acestora în aceleaşi condiţii contractuale privind preţurile şi serviciile, în 
perioada de valabilitate a contractului. 
 
10.Garanţii: 
 
Nu se solicită garanţie de bună execuţie. 
Taxa de participare  la licitatie este de 100 lei. Se constituie sub formă de chitanţă eliberată de 
casieria UTC-N. Taxa de participare se restituie licitatorului. 
 
11.Dispoziţii Finale 
 
Drepturile şi îndatoririle pãrţilor se stabilesc prin contractul de vânzare deşeuri feroase şi 
neferoase provenite din casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din patrimoniul 
UTC-N.. 
Nu vor participa la licitaţia publicã deschisã cu strigare persoanele juridice sau persoanele fizice 
care:  

Ø au debite faţã de bugetul local; 
Ø au fost adjudecatarii unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contracte de vânzare cu 

UTC-N; 
Ø au debite faţã de UTC-N; 
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Ø au fost în litigiu de orice naturã cu UTC-N; 

Prin înscrierea la licitaţie toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini se considerã însuşite de 
ofertant. 
 
12. Formulare şi anexe 
 

OPIS  cu documentele care se vor trimite până la data de 22.11.2016 ora 12.00, pentru 
selecţia participanţilor la licitaţie este redată mai jos.  (OPIS-ul documentelor prezentate de 
către ofertanţi va respecta ordinea de mai jos pentru a fi mai uşor de urmărit de către ambele 
părţi): 

Ø copie act de identitate/ delegaţie/împuternicire; 
Ø copie Certificat emis de oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Camera de 

Comerţ şi Industrie Naţionalã sau Teritorialã, care conţine codul unic de 
înregistrare precum şi anexa acestuia din care sã reiasã cã ofertantul are ca obiect 
de activitate (extras), activitatea care face obiectul licitaţiei; 

Ø copie dupã Actul constitutiv cu toate modificãrile la zi şi hotãrârile judecãtoreşti 
de înfiinţare sau de modificare ale acestuia; 

Ø copie dupã statutul organizaţiei; 
Ø Chitanţa de achitare a taxei de participare la licitaţie (copie), în valoare de 100 

lei, eliberată de casieria Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca ; 
Ø Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea conf. art. 164 (Formular 

2) din Legea 98/2016; 
Ø Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 (Formular 3) din Legea 

98/2016;  
Ø Declaraţie pe proprie rãspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din 

Legea 98/2016; (Formular 4);  
Ø  Declaraţie pe proprie rãspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din 

Legea 98/2016; (Formular 5);  
Ø Declaraţie pe proprie rãspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 166 al 

(2), art. 171 din Legea 98/2016; (Formular 6) 
Ø Autorizaţie de mediu valabilă (copie); 
Ø Fişa de informaţii generale (Formular 7);  

 
  
 
Director General Administrativ                                                         Director Achiziţii şi Desfacere 
ec. Cornel Mureşan                                                                       ing. Adrian Munceanu 
 
 
 
Compartimentul Casari                                                                   Serviciul Contracte şi Achiziţii 
Dr. Ing. Ioan Fodorean                                                                 ing. Valeria Szabo 
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FORMULARE 

 
FORMULARUL 1 
 
 OFERTANTUL    Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
(denumirea/numele)     (denumirea/numele) 
.....................................    nr. ............/.......... 
 
 
 

 SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

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

                        (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 
     Ca urmare a anunţului de participare apărut în ziarul Adevarul si Faclia de Cluj, nr. 
................. din ...................................., privind organizarea  procedurii pentru atribuirea 
contractului de ,,Vanzare deseuri feroase si neferoase’’, ne exprimăm, prin prezenta, interesul 
de a participa, în calitate de ofertant, la licitaţie. 

Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţine oferta si documentele care însoţesc 
oferta. 
    Am luat cunoştinţă de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidaţilor 
calificaţi şi anexăm la prezenta scrisoare documentele de calificare solicitate. 
 
  
 Data completării ...........................                                                         
 

                                                        Ofertant, 
Numele și prenumele 

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

                                                 (semnătura autorizată) 
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Formular 2 - DECLARAŢIE de eligibilitate conform art. 164 din Legea 98/2016  
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 
D E C L A R A Ţ I E  privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 

 
 

Subsemnatul, ..................................................... reprezentant împuternicit al 
........................................................................... (denumirea operatorului economic) în calitate 
de candidat/ofertant/tert susţinător/subcontractant al candidatului/ofertantului, declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura aplicată de atribuire a contractului de 
achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 
situaţia prevăzută la art. 164 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, respectiv nu am 
fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru pentru comiterea 
uneia dintre următoarele infracţiuni: 

Ø constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat; 

Ø infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie 
prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat; 

Ø infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 
- 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat; 

Ø acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat; 

Ø spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 
combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau 
finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

Ø traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

Ø fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

Subsemnatul declar ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere, sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul societatii 
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nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru pentru 
comiterea infracţiunilor de mai sus. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita,  în scopul verificării si confirmării 
declaraţiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare 
privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice, autoritati competente straine sa furnizeze informatii reprezentantilor 
autorizati ai autoritatii contractante – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, cu privire la orice 
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.   

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

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 din Legea nr. 286 din 17 
iulie 2009 (*actualizata*) privind Codul penal: «Falsul în Declaraţii» referitor la «Declararea 
necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 (din 
Noul Cod Penal) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 
unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.» 
Data completării ......................... 
............................................................ Operator economic, 
............................................................. (numele si prenumele) 
............................................................ (semnătura autorizată şi ştampila ) 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către 
reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către 
fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal. 
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Formular 3 - DECLARAŢIE privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 
98/2016 
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 
D E C L A R A Ţ I E  privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 

 
Subsemnatul, ............................................................... reprezentant împuternicit al 

......................................................................................... (denumirea operatorului economic), 
în calitate de candidat/ofertant/tert susţinător/subcontractant al candidatului/ofertantului, la 
procedura de ,,Licitatie publica deschisa cu strigare’’ pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică având ca obiect ,,Vanzarea deseurilor feroase si neferoase la data de 23.11.2016, 
organizată de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, declar pe propria răspundere sub 
sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în 
acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzuta la art. 165 din Legea privind achizitiile 
publice nr. 98/2016, respectiv că: 

Ø nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la 
bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească 
sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu 
legea statului în care am fost înfiinţat; 

Ø mi-am îndeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la 
bugetul general consolidat; 

Ø nu prezint informaţii false ci prezint informaţiile solicitate de către autoritatea 
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita orice documente doveditoare de care 
dispun  în scopul verificării, confirmării declaraţiilor şi în scopul demonstrării îndeplinirii 
criteriilor de calificare şi selecţie.  

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice, autoritati competente straine sa furnizeze informatii reprezentantilor 
autorizati ai autoritatii contractante – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, cu privire la orice 
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.   

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

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 din Legea nr. 286 din 17 
iulie 2009 (*actualizata*) privind Codul penal: «Falsul în Declaraţii» referitor la «Declararea 
necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 (din 
Noul Cod Penal) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 
unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.» 

 
Data completării ....................... 
Operator economic,   (numele şi prenumele, semnătură autorizată şi ştampila) 
 
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, 
se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal. 
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Formular  4 - DECLARAŢIE privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 
98/2016 
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 
D E C L A R A Ţ I E  privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 

 
Subsemnatul, ............................................................... reprezentant împuternicit al 

......................................................................................... (denumirea operatorului economic), 
în calitate de candidat/ofertant/tert susţinător/subcontractant al candidatului/ofertantului, la 
procedura de .......................................................................... (se menţionează procedura) 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ,,Vanzarea deseurilor feroase 
si neferoase’’ la data de 23.11.2016, organizată de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, 
declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzuta la art. 
167 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, respectiv că:  

Ø nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016, am respectat 
reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, 
stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin 
acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste 
domenii; 

Ø nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 
încetarea activităţii; 

Ø nu am comis nicio abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea, nu 
am primit o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative 
pentru asemenea abatere; 

Ø nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea 
concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

Ø nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura 
în cauză; 

Ø am participat la pregătirea procedurii de atribuire dar aceasta nu a condus la o 
distorsionare a concurenţei; 

Ø nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire; 
Ø nu am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul 

unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui 
contract de concesiune încheiate anterior; 

Ø nu am prezentat declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea 
autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al 
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, an prezentat informaţiile solicitate, sunt 
în măsură să prezint documentele justificative solicitate; 

Ø nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii 
contractante, nu am incercat să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi 
avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă 
informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii 
contractante privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.  
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Nu prezint informaţii false ci prezint informaţiile solicitate de către autoritatea 
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 

Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita orice documente doveditoare de 
care dispun  în scopul verificării, confirmării declaraţiilor şi în scopul demonstrării îndeplinirii 
criteriilor de calificare şi selecţie.  

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice, autoritati competente straine sa furnizeze informatii reprezentantilor 
autorizati ai autoritatii contractante – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, cu privire la orice 
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.   

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

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 din Legea nr. 286 din 17 
iulie 2009 (*actualizata*) privind Codul penal: «Falsul în Declaraţii» referitor la «Declararea 
necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 (din 
Noul Cod Penal) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 
unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.» 

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

Operator economic,   (numele şi prenumele, semnătură autorizată şi ştampila) 
 
 
 
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul 
ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în 
parte, semnata de reprezentantul sau legal. 
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Formular 5 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
DECLARAŢIE	pe	proprie	raspundere	privind	neincadrarea	in	prevederile		

art.	60	din	Legea	nr.	98/2016	
 
 
1. Subsemnatul/a………......................................……………, în calitate de               

....................... ..................................................................           (candidat/ ofertant 
individual/ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant propus), la procedura ,,Licitatie publica 
deschisa cu strigare’’, în temeiul art. 60, pct. 1, lit. d) si e)  din Legea privind achizitiile publice nr. 
98/2016, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii si a excluderii din 
procedura de achiziţie publică, următoarele: 

Ø nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de 
supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă 
sau afin  până la gradul al doilea incusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane 
ce deţin funcţii de decizie în cadrul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca; 

Ø  nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea 
contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin  până la gradul al doilea incusiv 
ori care se afla in relatii comerciale cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul 
Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca. 

 
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea 

contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării 
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi 
câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………. 
.............................. ...............……………….… cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în 
legatura cu activitatea noastră. 
(denumirea şi adresa autorităţii contractante)  

 
Data completarii: 
............................................................ Operator economic, 
............................................................. (numele si prenumele) 
............................................................ (semnătura autorizată şi ştampila ) 
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Formular  6 -- Derogari 
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 

D E C L A R A Ţ I E  privind încadrarea în derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), 
art. 167 alin. (2), art. 171  din Legea nr. 98/2016 

 
Subsemnatul, ............................................................... reprezentant împuternicit al 

......................................................................................... (denumirea operatorului economic), 
în calitate de candidat/ofertant/tert susţinător/subcontractant al candidatului/ofertantului, la 
procedura ,,Licitatie publica deschisa cu strigare’’ pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică având ca obiect ,,Vanzarea deseurilor feroase si neferoase’’ la data de 23.11.2016, 
organizată de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, declar pe propria răspundere sub 
sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în 
acte publice, că mă aflu în situaţia prevăzuta la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171  
din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, respectiv:  

 
□ conform art. 166 alin. (2) 

Ø cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și 
restante, îndeplinește una din următoarele condiții:  

ü este mai mic de 4.000 lei;  
ü este mai mare de 4.000 lei și mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor 
și contribuțiilor datorate de operatorul economic la cea mai recentă dată 
scadentă a acestora. 

 
□ conform art. 167 alin. (2) 

împotriva  ………………… (denumirea operatorului economic) s-a deschis 
procedura generală de insolvenţă dar am capacitatea de a executa contractul de achiziţie 
publică.  
Ø ma aflu în faza de observaţie şi am adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan 

de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii 
curente; 

Ø ma aflu în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respect integral graficul de 
implementare a planului de reorganizare aprobat de instanţă. 

 
□ conform art. 167 
 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita orice documente 
doveditoare de care dispun  în scopul verificării, confirmării declaraţiilor şi în scopul 
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.  

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, 
alte persoane juridice, autoritati competente straine sa furnizeze informatii reprezentantilor 
autorizati ai autoritatii contractante – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, cu privire la orice 
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.   
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Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 din Legea nr. 286 
din 17 iulie 2009 (*actualizata*) privind Codul penal: «Falsul în Declaraţii» referitor la 
«Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 
175 (din Noul Cod Penal) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea 
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.» 

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

............................................................ Operator economic, 
 
............................................................. (numele si prenumele) 
 
............................................................ (semnătura autorizată şi ştampila ) 
 
 
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul 
ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în 
parte, semnata de reprezentantul sau legal. 
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FORMULARUL 7 
CANDIDATUL / OFERTANTUL 
 _____________________ 
 (denumirea/numele) 

INFORMAŢII GENERALE 
 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Cont TREZORERIE :  
5. Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
Persoana de contact :.................................................... telefon  
6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________ 
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 

7. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________ 
        (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________ 
 (adrese complete, telefon/fax,  
Certificate de inmatriculare/inregistrare) 

9. Principala piata a afacerilor: 
 10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
_________________________________________________________________________ 
Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala 
 Anul la 31 decembrie la 31 decembrie 
 (mii lei) (echivalent euro) 

_________________________________________________________________________ 
 1. 
_________________________________________________________________________ 
 2. 
_________________________________________________________________________ 
 3. 
_________________________________________________________________________ 
 Media anuala: 

_________________________________________________________________________ 
Candidat/ofertant, 
_______________ 
(semnatura autorizata) 
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CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE 
 

(proiect) 
 

 
 

  
Încheiat azi ………………………………. între: 
 
1.Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, instituţie de învãţãmânt superior cu sediul în Cluj 
- Napoca, str. Memorandumului nr.28, cod postal 400114, tel.004-0264-401200, fax  004-0264-
592055,  codul fiscal 4288306, cont IBAN RO35TREZ21620F3 30500XXXX deschis la 
Trezoreria Cluj, reprezentatã prin Rector prof. dr. ing. Vasile Ţopa şi Director economic ec. 
Adriana Ochiş, în calitate de VANZATOR, 
şi 
2.SC……………………………….…… S.R.L., cu sediul în loc. …………………………, 
str…………………………… , nr …., et …., ap …………, persoanã juridică românã, 
înmatriculatã la Registrul Comerţului Cluj cu nr. J……………………………, având codul 
unic de înregistrare: ……………………, reprezentată prin dl. ………………………….., 
posesor a CI seria …………………… nr……………… eliberat de S.P.C.E.P. 
……………………….., C.N.P. ……………….…………………………, având  contul 
RO................................................ la Banca ………….……………………, Agentia 
………………….. ,  funcţia de …………………….., în calitate de CUMPARATOR. 
 
3.Limba care guvernează contractul:  limba română. 
 
4.Legea aplicabilă contractului: 
 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Prezentul contract de vânzare – cumpãrare  este supus dispoziţiilor Codului civil român şi are 
ca obiect  vânzarea – cumpãrarea de deşeuri feroase şi neferoase provenite din casarea 
mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din gestiunile UTC-N, demolãri şi reabilitãri, 
inclusiv de la extensiile: Bistriţa, Zalãu, Alba Iulia, Satu Mare şi Centrul Universitar Nord Baia-
Mare, în care cumpãrãtorul este autorizat, în baza licenţei acordatã de statul român, sã-şi 
desfãşoare activitatea. 
În baza procesului verbal de licitaţie deschisã cu strigare nr. ................................ s-a încheiat 
prezentul contract de vânzare - cumpãrare deşeuri feroase şi neferoase provenite din casarea 
mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din gestiunile UTC-N inclusiv extensiile: Bistriţa, 
Zalãu, Alba Iulia, Satu Mare şi Centrul Universitar Nord Baia-Mare . 
 
5.Obiectul şi preţul contractului 
 
Prin prezentul contract  vânzãtorul UNIVERSITATEA TEHNICĂ din CLUJ-NAPOCA 
vinde firmei SC ……………………………………….  SRL urmãtoarele cantitãţi minime de 
deşeuri feroase şi neferoase : 
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TABEL  
Cuprinzând principalele cantitãti minime estimate de deşeuri feroase şi neferoase  

 şi preţul de vânzare/kg 
 

Nr. 
crt. Denumire material (deşeu) 

 
Simbol U/M 

Cant. 
Minimă 
estimatã 

Preţ de 
vânzare 
(lei/kg) 

Valoare 
lei 

1 Deşeuri fier şi fontă N8-03 Kg 750   
2 Deşeuri inox N8-03/AIII Kg 50   

3 Deşeuri cupru CU/B-3 Kg 20   
4 Deşeuri aluminiu AA1/B-12 Kg 40   

5 Deseuri plumb Pb/B-8 Kg 10   
6 Deşeuri motoare electrice întregi N8-02/M Kg 80   

7 Deşeu tablă N2-02 Kg 200   
8 Componente electrice şi 

electronice 
DEEE Kg 800   

 Total       
 
Valoarea totalã estimatã a contractului de vânzare cumpãrare a deşeurilor feroase şi neferoase 
este de …….. lei cu TVA. 
Cantităţile de deşeuri feroase şi neferoase vor putea fi suplimentate în funcţie de 
disponibilizările de materiale (casare mijloace fixe şi obiecte de inventar). Cumpãrãtorul se 
obligã la cumpãrarea acestora în aceleaşi condiţii contractuale privind preţurile şi serviciile, în 
perioada de valabilitate a contractului 
În cazul în care se disponibilizează şi alte deşeuri de materiale, afară de cele enumerate în 
tabelul nominal, cumpărătorul este obligat să le preia şi pe acestea la preţul pieţei. 
Dezmembrarea utilajelor, a diverselor instalaţii, încărcarea şi transportul deşeurilor feroase şi 
neferoase revine în sarcina SC………………………….…..SRL şi se va efectua la solicitarea 
instituţiei publice (comisiei de casare) ori de câte ori este necesar. 
 
6.Modalităţi de plată 
   
Cumpărătorul are obligaţia de a efectua plata către vânzător în termen de maxim 15 zile de la 
recepţia cantitativă şi calitativă a produselor, pe bază de factură, în contul de Trezorerie al 
vânzătorului. 
Plata facturilor  se va face în conturile: VP – RO35TREZ21620F330500XXXX; Regie:   
RO59TREZ21620F331400XXXX, ale proprietarului deschis la  TREZORERIA CLUJ, în 
funcţie de locaţia casãrii efective. 
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Întârzierea plăţii facturilor  cauzată de cumpãrãtor, duce la aplicarea penalitãţilor de 0,5% 
pentru fiecare zi de întârziere la platã. Întârzierea la plata facturilor cu mai mult de 30 de zile 
dã dreptul vânzãtorului la rezilierea unilaterală a contractului. 
Efectele contractului de vânzare încep dupã semnarea acestuia de cãtre ambele pãrţi. 
 
7.Actualizarea preţului contractului 
 

Preţurile de achiziţie se actualizează prin modificare cu procentul de variaţie de pe piaţa 
de profil, nu mai devreme de 6 luni de la data începerii derulării contractului. 
  Cumpărătorul se obligă să notifice vânzătorul, în termen de maxim 24 ore, referitor la 
modificarea preţurilor pe piaţa de profil şi, oricum, înainte de întocmirea vreunei facturi de 
vânzare.  
 
8.Durata şi aplicabilitatea contractului de vânzare - cumpãrare 
 

Prezentul contract se încheie pe o duratã de 12 luni şi intrã în vigoare la data 
semnãrii lui de cãtre ambele pãrţi.  

Prezentul contract de vânzare - cumpãrare poate înceta şi înainte de data sus menţionatã 
prin acordul scris al ambelor pãrţi. 

Prezentul contract de vânzare - cumpãrare poate înceta înainte de data sus menţionatã 
prin notificarea în scris a nerespectãrii clauzelor contractuale  de cãtre una din  pãrţi. 

Prezentul contract de vânzare - cumpãrare va putea fi prelungit prin acordul scris al 
ambelor pãrţi, prin act aditional şi modificarea preţurilor la cota pieţei de profil la acea data. 

Reînoirea contractului de vânzare - cumpãrare nu constituie o obligaţie pentru nici una 
dintre parti. 
   
9.Termeni comerciali: EXW (proprietatea şi riscul trec la cumpãrãtor, inclusiv plata costurilor 
de transport şi asigurãri, chiar de la uşa vânzãtorului, utilizat pentru orice mijloc de transport). 
 
10.Obligaţiile Pãrţilor 
  
10.1.Vânzãtorul (UTC-N) are urmãtoarele obligaţii:  
- sã asigure încheierea contractului  de vânzare deşeuri feroase şi neferoase provenite din 
casările mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, demolãri şi reabilitãri, efectuate în cadrul 
Universităţii Tehnice din Cluj Napoca inclusiv extensiile: Bistriţa, Zalãu, Alba Iulia, Satu Mare 
şi Centrul Universitar Nord Baia-Mare;  
-sã emitã cantitãtile de deşeu contractate, eşalonat pe toatã perioada contractualã, 
cumpãrãtorului; 
- sã întocmeascã aviz de expediere pentru cantitãţile de deşeu emise cãtre beneficiar; 
- sã numeascã un delegat al instituţiei pentru insoţirea şi verificarea fiecãrui transport de deşeu 
(monitorizarea transportului)  cãtre cumpãrãtor; 
- sã emitã facturi fiscale cãtre cumpãrãtor (beneficiar) conform cantitãţilor înscrise pe avizele 
de expediere; 
- sã respecte clauzele contractuale. 
 
10.2. Cumpãrãtorul are urmãtoarele obligaţii: 
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- sã semneze în termenul stabilit contractul de vânzare deşeuri feroase şi neferoase provenite 
din casările mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, demolari si reabilitari, efectuate în 
cadrul Universităţii Tehnice din Cluj Napoca inclusiv extensiile: Bistriţa, Zalãu, Alba Iulia, 
Satu Mare şi Centrul Universitar Nord Baia-Mare (douã  zile lucrãtoare dupã perioada de 
contestaţii şi soluţionarea acestora, dacã este cazul); 
Cumpărătorul se obligă să dezmembreze utilajele şi instalaţiile, să încarce, să cântărească, să 
numere şi să transporte, etc. deşeurile feroase şi neferoase, în decurs de 48 de ore (2 zile 
lucrătoare) de la solicitarea vânzătorului (scrisã sau verbalã a unui membru din comisia de 
casare sau a forurilor superioare acestora) de la toate punctele ce aparţin Universitãţii Tehnice 
din Cluj-Napoca inclusiv extensiile (Bistriţa, Zalãu, Satu Mare, Alba-Iulia) şi Centrul 
Universitar Nord din Baia-Mare, după data intrării în vigoare a contractului. 
- sã respecte clauzele contractuale;   
- sã achite facturile emise de cãtre vânzãtor în termen de maxim 15 zile de la recepţia şi 
facturarea cantitativă şi calitativă a produselor (deşeurilor) în contul de Trezorerie al 
vânzătorului. 
Cumpărătorul este pe deplin răspunzător faţă de vânzător de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
Colectare : 
 - Cumpărătorul are obligaţia prin contract de a presta toate serviciile aferente, prin dotãri 
proprii (utilaje şi personal calificat), respectiv de a dezmembra, încărca, transporta, cântări în 
prezenţa reprezentantului vânzătorului deşeurile, pe un cântar verificat metrologic, de preferat 
cu locatie in Cluj - Napoca; 
 - La ridicarea deşeurilor feroase şi neferoase, cumpărătorul are obligaţia de a curăţa 
locul de colectare. 
Transport: Transportul intră în exclusivitate în sarcina cumpărătorului.  
Servicii: 
 - Pe lângă cumpărarea efectivă a deşeurilor, cumpărătorul are obligaţia de a presta şi 
serviciile aferente: dezmembrare, încărcare, cântărire, numărare şi transport, curăţarea locului 
degajat de deşeuri, fără a modifica preţul contractului. 
 - Cumpărătorul are obligaţia de a cumpăra deşeurile, cu prestarea tuturor serviciilor 
adiţionale prezentate mai sus (dezmembrare, încărcare, cântărire, numărare, transport, curăţarea 
locului degajat de deşeuri) în condiţiile prezentului contract pentru o perioadă de 1 (un) an, cu 
condiţia ca aceste servicii să nu elibereze cumpărătorul de nici o eventuală obligaţie de garanţie 
asumată prin contract. 
Cheltuielile tuturor operaţiunilor aferente (dezmembrarea utilajelor, a instalaţiilor, încărcarea, 
cântărirea, numărarea, transportul, etc.) intră în totalitate în sarcina cumpărătorului.  
 
11.Subcontractanţi 
 
Beneficiarului  îi este interzisă subcontractarea contractului de vânzare - cumpãrare. 
Eventualele situaţii deosebite apãrute se vor analiza de cãtre pãrţi (vânzãtor – cumpãrãtor). 
Mãsurile adoptate pot merge pânã la rezilierea contractului de vânzare. 
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12.Accesul la spaţiul tehnic  
 
Accesul şi circulaţia personalului tehnic al  cumpãrãtorului în incinta Universitãţii Tehnice din 
Cluj-Napoca se va face numai cu însoţirea membrilor comisiei de casãri.  
 
13.Garanţia de bună execuţie a contractului 
 Nu se percepe garanţie de bună execuţie. 
  
14.Recepţie, inspecţii şi teste 
 
 Dreptul cumpărătorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi 
limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de vânzător, cu sau 
fără participarea unui reprezentant al cumpărătorului, anterior livrării acestora. Acest fapt nu îl 
vor absolvi pe vânzător de obligaţia asumării obligaţiilor prevăzute în contract. 
 
15.Asigurãri 
 
Asigurarea împotriva riscurilor legate de activitatea şi serviciile cumpãrãtorului, precum şi 
împotriva prejudiciilor cauzate vecinilor, este în sarcina cumpãrãtorului. 
Cumpãrãtorul va fi rãspunzãtor de orice daunã cauzatã unei terţe persoane rezultatã din 
activitatea desfãşuratã. 
În cazul în care  cumpãrãtorul se află în imposibilitate de plată cu privire la facturile emise de 
cãtre vânzãtor, universitatea îşi rezervă dreptul de a proceda la executarea silită şi asupra 
bunurilor mişcătoare şi nemişcătoare ale datornicului afară de excepţiile admise de lege, până 
la concurenţa sumei ce constituie debitul. 
 
16.Forţa  majorã 
 
Forţa majorã, convenitã ca fiind acel eveniment imprevizibil şi de neînlãturat, petrecut dupã 
intrarea în vigoare a contractului, care împiedicã partea sau pãrţile sã-şi îndeplineascã 
obligaţiile asumate prin contract, exonereazã de rãspundere partea care o invocã în condiţiile 
legii. 
Partea care invocã forţa majorã va înmâna celeilalte pãrţi certificarea emisã de autoritatea 
competentã în termen de maximum 48 de ore de la obţinere. 
Dacã durata confirmatã a existenţei cazului de forţã majorã este mai mare de 10 zile, pãrţile se 
vor reuni în mod obligatoriu pentru a decide condiţiile continuãrii contractului sau rezilierea 
acestuia. 
Exonerarea de rãspundere opereazã numai pe durata existenţei cazului de forţã majorã. 
Forţa majorã va fi constatata de cãtre organul competent potrivit legii. 
 
17.Încetarea contractului  
 
Contractul înceteazã prin: 
a) Acordul pãrţilor; 
b)Rezilierea de drept cu un preaviz de 30 de zile, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor 
contractuale, pe perioada preavizului pãrţile menţinându-şi obligaţiile contractuale. 
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c) În cazul în care cumpãrãtorul solicită rezilierea contractului, aceasta se va face cu un preaviz 
de 30 de zile, prin motivarea cererii. 
e) În cazul dizolvării a societãţii comerciale . 
f) Rezilierea sau încetarea contractului în condiţiile convenite de părţi nu va avea nici un efect 
asupra obligaţiilor de plată deja scadente între părţile contractante. 
 
18.Notificãri 
 
Orice comunicare realizatã în baza prezentului contract va fi valabilã dacã este adusã la 
cunoştinţa celeilalte pãrţi în scris prin fax, telex, telegramã, scrisoare recomandatã, email sau 
orice alt mijloc care oferã garanţia recepţionãrii comunicãrii. 
  
În acest scop pãrţile declarã urmãtoarele adrese de primire a coresponden¡ei: 
- Vânzãtor:   UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 
Adresa: Cluj-Napoca, str.Memorandumului  nr.28 
Telefon 064 – 202207, 0264- 401296 ,  Fax 0264 – 592055 , 0264-594831 

- Cumpãrãtor: SC …………………………………………….. S.R.L.  
Adresa: loc. ………………………………, str……………………………….., nr. …………, et 
……, ap. ……….., judet……………………………….. 
Telefon: ……………………………. Fax : …………………………… 
e-mail:……………………………………………………… 
Pentru notificãrile pentru care în prezentul contract se prevede forma scrisorii recomandate cu 
aviz de primire, respectarea acestei forme este obligatorie pentru validitatea comunicãrii. 
Pãrţile contractante se angajeazã sã comunice în scris în termen de 5 zile celeilalte pãrţi orice 
modificare intervenitã în adresa declaratã. 
 
19.Litigii 
 
Litigiile referitoare la interpretarea şi executarea prezentului contract vor fi soluţionate de pãrţi 
pe cale amiabilã. Dacã acest lucru nu este posibil soluţionarea lor va fi de competenţa instanţei 
judecătoreşti de drept comun din Cluj-Napoca. 
 
20. Caracterul confidenţial al contractului 
 
20.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 

persoane implicate în îndeplinirea contractului; 
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare 

a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 
 
20.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului 
se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea 
îndeplinirii contractului. 
 
20.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contract dacă: 
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a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă 
parte contractantă sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 
contractante pentru asemenea dezvăluire sau 

partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 
21.Dispoziţii finale 
 

Orice modificare sau completare a prezentului contract este valabilã numai dacã rezultã 
din acordul pãrţilor, în urma încheierii unui act adiţional. 

Prevederile prezentului contract se întregesc cu dispoziţiile legale  prevãzute de codul 
civil sau de legi speciale. 

Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale părţile 
datorează despăgubiri. 

Actul adiţional   face parte integrantă din contract şi se încheie în acelaşi număr de 
exemplare. 

Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte.  
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