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Formular 1 

 

Nr./dată înreg. Bancă: ......../.......................... 

 

BANCA 

 (denumirea/numele băncii) 

 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 

 

 

Către

 …………………………………..................................………………….. 

(denumirea achizitorului) 

 

…………………………………..................................………………….. 

(adresa completă a achizitorului) 

 

Cu privire la contractul de achiziție publică înregistrat cu nr. .......... din data de .............

.............şi (nr. Şi data înreg. Contractului de achiziţie publică)intitulat 

„....................................................................................”      (denumirea contractului de achiziţie 

publică), încheiat între …………………………………...............................,(denumirea/numele 

contractantului)în calitate de contractant, şi …………………………………..............................

(denumirea achizitorului),în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea 

achizitorului, până la concurenţa sumei de …….. (suma în cifre și în litere și moneda), reprezentând 

......% din valoarea totală fără T.V.A. a acestui acord-cadru, orice sumă cerută de acesta printr-o 

cerere însoțită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel 

cum sunt acestea prevăzute în acordul-cadru mai sus menţionat. 

 

 De asemenea, menţionăm faptul că plata se va efectua în termenul menţionat în cerere 

necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la 

culpa persoanei garantate. 

 

 Prezenta garanţie este valabilă până la data de ........................... 

 

 În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a 

garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, 

se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde 

valabilitatea. 

 

 

 

Parafată de Banca ......................................................................................... în ziua ...... luna 

...... anul ............. 

 

………. 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 



 

 

Formular 2 

Acord de asociere 

 

Nr.....................din.................................. 

 

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI  

Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... 

nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului din 

......................................... sub nr...........................,cod unic de înregistrare...................................., 

cont ............................................deschis la............................................................... reprezentata de 

......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -

LIDER DE ASOCIERE 

şi  

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ 

Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului 

din ........................................ sub nr............................,cod unic de 

înregistrare...................................., cont .............................................deschis 

la............................................ reprezentata de .................................................................având funcţia 

de.......................................... . în calitate de ASOCIAT 

 

CAPITOLUL II – OBIECTUL ACORDULUI 

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform 

Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către ................... 

CAPITOLUL III – TERMENUL ACORDULUI 

Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a acordului-

cadru, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. 

CAPITOLUL IV – ALTE CLAUZE 

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie................................................................. 

........................................... Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către liderul de 

asociere……………………………………………………………………………………………, 

desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia 

şi tuturor membrilor asocierii. 

 

Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi individual în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte toate 

obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Acordul-Cadru (inclusiv contractele 

subsecvente). 



 

Art. 6. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi 

următoarele: 

…............................................................................................. % (în litere), 

…............................................................................................. % (în litere) 

Art. 7. Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării 

contractului, acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori 

situaţia o cere. 

Art. 8. Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa 

greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea 

consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului. 

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a 

lucrărilor, cu prevederile Acordului-Cadru ce se va încheia între …............................... (liderul de 

asociere) şi Beneficiar. 

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 

 

LIDER ASOCIAT   

semnătura 

 

ASOCIAT 1 

semnătura   

 

 

NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte 

clauze. 



 

  

 

Formular 3 

 

Terţ susţinător al capacităţii tehnice şi/sau profesionale 

 

Terţ susţinător tehnic si/sau profesional 

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

(denumirea) 

Angajament Ferm 

privind susţinerea tehnica şi profesională a ofertantului 

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

 

Către, ................................................................................ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea Acordului-Cadru ....................................… (se va 

completa cu denumirea obiectivului), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi 

profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi 

profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. 

(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale 

necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform 

ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi 

autoritatea contractantă. 

          Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu 

excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

         În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia 

.......... (denumireaofertantului) resursele tehnice şi/sau profesionale de 

................................................ ..................................................................necesare pentru îndeplinirea 

integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică. 

         Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că 

înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea 

oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant), în baza contractului de achiziţie 

publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul) a primit susţinerea tehnică şi profesională 

conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea 

beneficiului de diviziune sau discuţiune. 

         Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem 

să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de 

autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la 

neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a 

obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 



 

         Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 

înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării 

obligaţiilor prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.48, 

alin.(1) din HG nr.395/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, 

îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională 

acordată .............................................................. (denumireaofertantului). 

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

Terţ susţinător, 

…………………………. 

(semnătura autorizata şi stampila) 

 

Notă: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unuia sau mai multor terti sustinatori, 

capacitatea acestuia va fi cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului pentru indeplinirea cerintei. 



 

Formular 4 

Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE 

DE SUBCONTRACTANT ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 

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

..............................................................................(denumirea/numele şi sediul/adresa 

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 

acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 

    Subsemnatul declar ca 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 în scopul verificării 

datelor din prezenta declaraţie. 

 

    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............................... 

............................................................................................................... (denumirea şi adresa 

autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea 

noastră. 

Nr.crt. 
Denumire 

subcontractant 

Parte/părţile din contract ce 

urmează a fi subcontractate 

Acord subcontractor 

cu specimen de 

semnatură 

 

 

 

   

    

 

 

    

 

 

 

 

        Operator economic, 

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

     (semnătura autorizată) 



Formular 5 

 

 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 

 

La contractul de achiziţie publică nr……/…….. încheiat între 

…………………………………………………….. (denumire autoritate contractantă) privind 

execuţia…………………………la“…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….” (denumire contract). 

 

e. Părţi contractante: 

 

Acest contract este încheiat între S.C. ………………………… cu sediul în 

…………………………………………………………………………………………. (adresă, tel, 

fax), reprezentată prin..............................Director General şi ………………………….Director 

Economic, denumită în cele ce urmează contractant general 

 

şi 

 

S.C...............................................cu sediul în…………………………………….. (adresă, tel, fax), 

reprezentată prin ………………………………………. Director General şi 

……………………………. Director Economic, denumită în cele ce urmează subcontractant. 

 

2. Obiectul contractului: 

 

Art.1. ………………………….. (lucrări) ce fac obiectul prezentului contract sunt 

……………………………………….. de: 

- ……………………………………….; 

- ……………………………………….. 

 

Art.2. Valoarea  …………………………. (lucrărilor) este conform ofertei prezentate de 

subcontractant. 

 

Art.3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume: 

- lunar, in termen de ........ (zile) de la primirea de către contractantul general a facturii întocmite de 

subcontractant, contravaloarea ………………………… (lucrărilor)prestate în perioada respectivă; 

- plata …………………………………………………………. (lucrărilor) se va face în limita 

asigurării finanţării …………………………………………………………………. (lucrărilorr) de 

către beneficiarul ………………………………………………………………. (denumire autoritare 

contractantă). 

 

Art.4. Durata de executare a ……………………………………………… (lucrărilor) este în 

conformitate cu contractul, eşalonată conform graficului anexă la contract. 

 

Art.5. Durata garanţiei de bună execuţie este de ……. Luni şi începe de la data semnării procesului 

verbal încheiat la terminarea …………………………………………….. (serviciilor). 

 

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completă verificată cu 

dispoziţiile legale. 

 



 

3. Alte dispoziţii: 

 

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ……………………………………… 

(lucrărilor) şi neîncadrarea din vina subcontractantului,  în durata de execuţie angajată de 

contractantul general în faţa beneficiarului, subcontractantul va plăti penalităţi de ……….% pe zi 

întârziere din valoarea ………………………………….. (lucrărilor) nerealizate la termen. 

 

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevăzute la art.3., contractantul general va plăti penalităţi 

de ………. % pe zi întârziere la suma datorată. 

 

Art.8. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe 

care contractantul le are faţă de investitor conform contractului 

……………………………………………………………………  (denumire contract). 

 

Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, 

litigiile se vor soluţiona pe cale legală. 

 

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

 

 

______________________    _________________________ 

              (contractant)                        (subcontractant)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Formular 6 

 

Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR OBLIGATORII ÎN DOMENIILE 

MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ CONFORM ART. 51 DIN 

LEGEA 98/2016 

 

 

Subsemnatul ……… (numele în clar al persoanei autorizate), reprezentant împuternicit 

al..........................................................................................................., (denumirea/numele şi 

sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate 

faptei de fals în acte publice, că mă angajez să execut lucrările, pe parcursul îndeplinirii 

acordului-cadru, în conformitate cu regulile obligatorii în domeniul mediului, social și al 

relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la  nivelul Uniunii Europene, legilația 

națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în 

aceste domenii.  

 

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont de regulile 

obligatorii in domeniile mediului social si al relațiilor de munca, costurile aferente îndeplinirii 

acestor obligații fiind incluse in prețul acordului-cadru conform propunerii financiare. 

 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de finalizare a executării lucrărilor. 

 

 

Ofertant,  

……………………………….. 

(numele reprezentantului legal, in clar)  

………………………………. 

(semnătura autorizată)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formular 7 

Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

Formular de Oferta 

Data: [introduceți ziua, luna, anul] 

Anunt: [introduceți numărul anuntului] 

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]  

Către: Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea] 

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm contractul 

ce va deriva din acesta, și care rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să 

finalizăm activitățile specificate în contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu 

Propunerea noastră Tehnică și Financiară. 

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate 

de Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei: 

ofertăm prețul total de ______ RON [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea 

Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA de ______ [introduceți suma în cifre și 

litere]. 

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că: 

1. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. 

____ [introduceți detalii], comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți 

numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de 

Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea 

Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta; 

2. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile 

legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate 

prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 

101/2016 și HG nr. 395/2016; 

3. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în 

totalitate, fără nici o rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, 

conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunt și documentele achiziției; 

4. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă 

asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor 

documente; 

5. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte 

exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea; 

6. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe 

perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, 

neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;  



 

7. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic 

și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de 

Autoritatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste 

documente; 

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ 

[introduceți numărul] zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va 

ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de 

expirarea perioadei menționate.  

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în 

această procedură declar că: 

1. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori 

economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția 

2. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de 

conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm 

imediat Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada 

evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării contractului. 

3. noi, împreună cu subcontractanții propuși [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea 

completă a subcontractanților și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea 

criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem 

că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în 

etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice 

moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea 

Contractantă. 

4. noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților 

susținători și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] 

înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită 

aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie 

în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de 

Autoritatea Contractantă, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției  

5. am citit și înțeles pe deplin conținutul modelului de Contract din Documentația de 

Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare 

unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice. 

6. până la încheierea şi semnarea contractului această Ofertă, împreună cu comunicarea 

transmisă de Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea Autorității Contractante], prin 

care Oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi. 

7. Înțelegem că Autoritatea Contractantă  

a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a 

anula procedura în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 

din Legea nr. 98/2016. 

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o 

poate primi. 



 

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de 

situațiile menționate anterior și garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă 

răspunzătoare într-o astfel de situație. 

9. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună 

execuție de ___ [introduceți procentul stabilit în Fișa de date a achiziției] din prețul 

Contractului. 

10. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea contractului 

pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, 

ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant). 

11. Văzând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 

98/2016, art. 123, alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 

101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea 

Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre 

legitime în ceea ce privește secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală: 

Nr. Crt. Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară 

[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful 

nr. ...] 

1. .... [introduceți informația] 

2. .... [introduceți informația] 

De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru 

care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea 

Financiară sunt confidențiale sunt următoarele: 

Nr. Crt. Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din 

Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale 

1. .... [prezentați motivul] 

2. .... [prezentați motivul] 

 

De asemenea, va informam ca valoarea ofertei financiare a fost introdusa in Catalogul 

electronic cu urmatoarele informatii: 

- Numar referinta __________________________________________ 

- cod CPV _________________________________________________ 

- DENUMIRE POZITIE: ____________________________________ 

- Descriere: ________________________________________________ 

 

Semnătura reprezentantului Ofertantului,  

 

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

Numele semnatarului, așa cum este acesta 

identificat în DUAE la rubrica „Informații privind 

reprezentanții operatorului economic” 

 

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

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei  ...................................................................... 

 
 

 



 

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTĂ  

 

 

1 Valoarea maximă a lucrărilor executate de 

subcontractant (% din preţul total ofertat si valoare) 

 

2 Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub 

forma........................ 

în cuantum de: 

 

3 Perioada de garanţie de tehnica 

(luni calendaristice) 

 

4 Perioada de mobilizare  

(numărul de zile calendaristice de la data primirii 

ordinului de începere a lucrărilor până la data 

începerii execuţiei) 

 

5 Termenul pentru emiterea ordinului de începere a 

lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data 

semnării contractului) 

 

6 Perioada medie de remediere a defectelor (zile 

calendaristice) 

 

 

 

ANEXA 2 LA FORMULARUL DE OFERTA 

 

Nr. 

crt. 
Denumire linie bugetară 

Valoare 

eligibila LEI 

fara TVA 

Valoare 

neeligibila 

LEI fara 

TVA 

Valoare totala 

LEI fără TVA 

1. 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea 

utilitatilor necesare obiectivului din 

care: 

2.1.1 Alimentare cu apa 

2.1.2 Retea canalizare 

   

2. 4.1 Construcţii si instalaţii    

3. 
4.2 Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice si functionale 
   

4. 

4.3 Utilaje, echipamente 

tehnologice si functionale cu 

montaj 

   

TOTAL valoare estimată    

 

 

 

 

 

OFERTANT, 

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

(semnatura autorizata) 

 

 



 

Formular 8 

 

Operator economic                          

    …....................... 

 (denumirea/numele)  

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese conform art. 59 

si art. 60 din Legea nr. 98/2016 

 

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

al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în 

calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al 

candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de 

………………………… de către …………………………………………………, declar pe 

proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei 

de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese 

orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi 

următoarele:  

e) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al 

unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a 

persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 

supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi 

propuşi;  

   b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane 

care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia 

dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;  

   c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane despre care se constată sau cu privire la care 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 independenţa şi imparţialitatea pe 

parcursul procesului de evaluare;  

   d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 

propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de 

conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt 

soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 

persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii 

de achiziţie implicat în procedura de atribuire;  

   e) situaţia în care ofertantul/candidatul 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 

în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 

procedura de atribuire.  

Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, 

derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 63, din 

Legea nr. 98/2016 sunt: 

Nr. 

Crt. 
Nume si prenume 

Funcţia deţinută  

 

1 Petrariu Maria Primar 

2 Cosofret Vasile Viceprimar  

lnk:LEG%20PRL%2098%202016%200


 

3 Iftode Oana-Maria 
Inspector asistent, Compartiment Proiecte programe – 

dezvoltare locală – presedinte comisie de evaluare 

4 Filip Ionela-Mihaela 
Inspector principal compartiment achiziții publice – 

membru comisie de evaluare 

5 Loghin Vasile 
Inspector superior, Birou Urbanism, transport taxi – 

membru comisie de evaluare 

6 Irimia Iuliana 
Inspector asistent, Compartiment Asistenta Sociala - 

membru comisie de evaluare 

7 Avadanei-Rosu Elena 
inspector principal Birou Financiar Contabil – membru 

comisie de evaluare 

8 Pasalau Danut Expert cooptat 

9 Ciubotaru Alexandru Consilier Local 

10 Ursache Ghe Vasile Consilier local 

11 Vartic Mihai Consilier local 

12 Andrusca Elena Consilier local 

13 Gherasim Neculai Consilier local 

14 Loghin Gh Ioan Consilier local 

15 Iacoboaea Victor Consilier local 

16 Birliba Vasile Consilier local 

17 Mihăeasa Veronica Consilier local 

18 Dascalu Gavril Aurica Consilier local 

19 Baciu Viorel Consilier local 

20 Urzică Alexandru Consilier local 

21 Gușavan Constantin Consilier local 

22 Ursache D Vasile Consilier local 

Data completării 

Operator economic,................................. 

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROPUNEREA TEHNICĂ 

 

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA LUCRĂRII 

 

Ofertantul va prezenta modul de realizare a lucrărilor prin furnizarea informațiilor referitoare 

la abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execuție) pentru 

realizarea lucrărilor. 

 

Planul propus trebuie să demonstreze înțelegerea prevederilor documentației tehnice și a 

caietului de sarcini și abilitatea de a transpune progresul activităților într-un plan de lucru 

fezabil; 

Ofertantul va prezenta: 

- Listele cu cantitățile de lucrări, fișele tehnice și formularele completate conform Proiect 

tehnic si listelor de cantitati atașate.  

- Extrasele de resurse materiale, manoperă, utilaj și transport; 

- Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate.  

 

 

Planul propus să utilizeze un nivel al detaliului care să arate activitățile cu legături bine 

definite cu fiecare fază, pachet de lucru și activități în pachetul de lucru; 

 

Ofertant /lider asociere, 

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATOR ECONOMIC                                          Formular nr.9 

(denumire / numele)   



 

 

 

 

 

 

PROPUNEREA TEHNICĂ 

 

RESURSE 

 

Ofertantul va prezenta informații minime referitoare la organizarea de proiect pe care o 

propune. 

Ofertantul va prezenta o organigramă cuprinzătoare care să identifice în mod clar tot 

personalul și echipamentele pe care acesta intenționează să le utilizeze la realizarea lucrărilor. 

Organigrama va include și o descriere a rolurilor și responsabilităților personalului și liniile de 

comunicare dintre membrii echipei. 

Modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării 

nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în 

obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente. 

 

Note: 

În cazul în care ofertantul este o asociere, va fi prezentată abordarea pentru organizarea 

activității în cadrul asocierii care să demonstreze responsabilitățile obligatorii ale 

persoanelor și organizațiilor în cadrul asocierii, astfel cum acestea sunt solicitate în caietul 

de sarcini. 

În cazul în care ofertantul utilizează subcontractanți, se va depune și abordarea pentru 

organizarea managementului subcontractanților, ținând cont de cerințele minime solicitate în 

caietul de sarcini. 

 

Ofertant /lider asociere, 

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATOR ECONOMIC  Formular nr. 10 

(denumire / numele)   



 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 

PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE 

 Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant 

împuternicit al _________________________________________________, 

(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de 

fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre 

definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:  

 a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat;  

 b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie 

prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 

faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

 c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 

181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

 d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 

privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau 

de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat;  

 e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 

combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea 

terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 

respectivul operator economic a fost condamnat;  

 f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea 

nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

 g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare 

ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

  De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi 

a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de 

administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de 

decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit 

la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016. 

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

şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Înteleg că în cazul în 

care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  

Operator economic, _________________ 

OPERATOR ECONOMIC  Formular nr. 11 

(denumire / numele)   



 

(semnatura autorizată) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN LEGEA 98/2016 

PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE 

 Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant 

împuternicit al _______________________________________________, 

(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) declar pe proprie răspundere că:  

1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la 

bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 

166, alin. (2) din Legea 98/2016.  

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 

98/2016, respectiv:  

a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate 

demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor 

competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;  

b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activităţii;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar 

autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum 

ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;  

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză;  

f) nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o 

distorsionare a concurenţei;  

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul 

unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract 

de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a 

respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de 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, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să 

prezentăm documentele justificative solicitate;  

i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, 

să obţinem informaţii confidenţiale care ne-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 a unui operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.  

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

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Înteleg că în cazul în care 

această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  

 

Operator economic, _________________  

(semnătura autorizată ) 

 

OPERATOR ECONOMIC  Formular nr. 12 

(denumire / numele)   


