
INCDA FUNDULEA 

 
 

STRATEGIA DE CONTRACTARE 
privind de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare 

pentru atribuirea contractului de erbicide 
 
DATE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
 
INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ 
FUNDULEA, cu sediul in municipiul Fundulea, județul Călărași, strada Nicolae Titulescu, 
nr. 1, reprezentata prin Dr. ing. Pompiliu MUSTĂȚEA și Director economic Ec. Gabriela 
Barbu, tel/fax: + 021.311.07.22 e-mail: achizitii@ricic.ro cod unic  de înregistrare 
RO20302550 
 
OBIECTUL ACHIZIȚIEI 
 
Prin referatul de necesitate nr. XXX , intocmit de Șerban Gheorghe, avand functia de inginer 
șef, avizat si aprobat de catre reprezentantul legal al INCDA Fundulea, s-a solicitat 
achizitionarea de Erbicide 
 
Achizitia cuprinde estimarea materialelor/prosuselor erbicide: 

 Glifosat acid 360g/l – 300 litri 
 Pendimetalin 445g/l – 50 litri 
 Quizalofop-p-etil 50g/l – 200 litri 
 Fluazifop-p-butil 150g/l – 40 litri 

 
Cod CPV: principal – 24453000-4   
 
RESURSE DISPONIBILE:  
 
Resurse financiare: Achizitie de erbicide va fi finanţata din surse proprii 

Obiectul achiziţiei îl constituie achizitia de Erbicide plata în termenul stabilit prin 
contractul de achizitie. 

Caracteristici tehnice ale produselui sunt prezentate in fisa de date a produsului. 
 

Resurse profesionale: Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, cu 
modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta nu are in structura 
organizatorica un compartiment intern specializat in domeniul achizitiilor, are doar un 
responsabiil cu achizitiile publice care va derula activitatile din etapele procesului de achizitie 
publica. 
 

VALOAREA ESTIMATĂ A ACHIZIȚIEI:  
 

Achizitia cuprinde furnizarea de Erbicide. 
La estimarea valorii contractului s-a tinut cont de prevederile art. 9 alin (1), art. 12 art. 

16 din Legea nr. 98/2016 si art. 16 din H.G. nr. 395/2016. 



In fundamentarea valorii estimate s-a tinut cont de preturile unitare a produselor 
similare existente in catalogul electronic SEAP/piata libera, pe baze istorice conform 
achizitiilor din ultima perioada. 

Astfel, potrivit estimari valorii si a studiilor de piata aferente produsului ce urmeaza a 
fi achizitionat, rezulta urmatoarele: 
  

Potrivit estimarii, valoarea estimata totala pentru furnizarea de erbicide pentru 
dăunătorii rapiței este de 31.910 lei fara TVA. 
 
PROCEDURA DE ATRIBUIRE ALEASĂ:  
 

Procedura de atribuire aleasa este procedura de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare, avand in vedere conditiile prevazute la art. 104 alin. 
(1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, respectiv,”ca o măsură strict necesară, atunci când 
perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere 
competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, 
determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni 
sau inacţiuni a autorităţii contractante. În situaţii în care se impune intervenţia imediată, 
autoritatea contractantă are dreptul de a realiza achiziţia publică în paralel cu aplicarea 
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 
 
Cod de Clasificare CPV: 24453000-4 
 
TIPUL DE CONTRACT PROPUS ȘI MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A 
ACESTUIA:  
 

Autoritatea contractanta are drept obiectiv, ca urmare a finalizarii procedurii de 
achizitie să încheie contract de furnizare avand ca obiect furnizarea de erbicide.. 

 
Procedura va consta in parcurgerea urmatoarelor etape: 

1. Primirea ofertelor - data limita de depunere a ofertelor – minim 5 zile; 
2. Evaluarea ofertelor – 5 zile lucratoare, cu posibilitatea de prelungire; 
3. Comunicarea rezultatului procedurii – maxim 3 zile; 
4. Asteptarea termenului de contestare a procedurii – minim 5 zile; 
5. Incheierea contractului. 
6. Publicarea anunţului de atribuire, conform prevederilor art. 145 alin. (1) lit. a) din 

Legea nr. 98/2016, cu completările ulterioare. 
Termen  estimat pentru finalizarea procedurii – 18 zile 

 
ÎMPĂRȚIREA PE LOTURI 
Nu este cazul 

MECANISME DE PLATA IN CADRUL CONTRACTULUI: Au fost stabilite la nivelul 
modelului de contract prin capitolele .................  
 
ALOCAREA RISCURILOR:  Au fost stabilite la nivelul modelului de contract prin 
capitolele .................. 
 
STABILIREA PENALITATILOR: Au fost stabilite la nivelul modelului de contract prin 
capitolul .............. 



GARANȚIA DE PARTICIPARE  - nu este cazul   
 
 
GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE  
 

Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 5 % din prețul contractului (fără 
TVA) și se va constitui în conformitate cu prevederile art. 40 din Anexa la H.G. nr. 395/2016. 

În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are 
obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 

În cazul suplimentării valorii contractului pe parcursul executării acestuia, 
contractantul are obligația de a completa garanția în corelație cu noua valoare. 

 
JUSTIFICAREA ALEGERII CRITERIILOR DE CALIFICARE 

Avand in vedere ca procedura de atribuire aleasa este Negociere fara publicare 
prealabila a unui anunt de participare, au fost stabilite cerinte privind motivele de 
excludere in conformitate cu art. 163 lit. a) din Legea nr. 98/2016, cerinte privind capacitatea 
de exercitare a activitatii profesionale in conformitate cu art. 172 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
98/2016. 

 
JUSTIFICAREA ALEGERII CRITERIILOR DE ATRIBUIRE: 
 

Avand in vedere fisa de date a produsului din documentatia de atribuire care include 
cerinte foarte clare si suficient de acoperitoare in raport cu cerintele si constrangerile 
autoritatii contractante, cat si gradul de complexitate redusa a furnizarii de produse, precum si 
faptul ca valoarea estimata a contractului nu depaseste pragurile prevazute la art. 7 alin. (1) 
din Legea nr. 98/2016, s-a considerat ca este suficienta alegerea criteriului de atribuire Pretul 
cel mai scazut, in conformitate cu art. 187 alin. (31) din Legea nr. 98/2016 si cu prevederile 
Notificarii ANAP cu privire la modul de stabilire a criteriului de atribuire in cazul 
procedurilor de atribuire pe loturi si in cazul procedurilor ce presupun incheierea unor 
acorduri-cadru. 

 
Intocmit, 

Responsabil achizitii 
 

Vlădescu Victor 

 


