
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   OPIS  
       

1.  Scrisoare de inaintare a ofertei Formular nr. 1 
       

2.  Împuternicire Formular nr. 2 

3. 
 Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 

Formular nr. 3  98/2016   
     

4. 
 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din 

Formular nr. 4  Legea 98/2016 privind achizitiile publice    

5. 
 Declaratie privind neincadrarea in prevederile de la art. 167 din Legea 

Formular nr. 5  98/2016   
     

6. 
 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si 

Formular nr. 6  art.,60 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice      
     

7. 
 Declaratie privind acceptarea conditiilor contractuale si indeplinire a 

Formular nr. 7  contractului    

8.  Formular de ofertă Formular nr. 8 
    

9.  Declaratie respectare art.51 din legea 98/2016 Formular nr. 9 
    

10. 
 Acord de asociere în vederea participării la procedura de atribuire a 

Formular nr. 10  contractului de achiziţie publică 

11. 
 Angajament privind susţinerea tehnica si profesională 

Formular nr. 11  a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

12.  Acord de subcontractare Formular nr. 12 
    

13.  Instrument de garantare Formular nr. 13 
    

14.  Formular propunere tehnica Formular nr. 14  



 
FORMULAR nr. 1  

Srisoare de inaintare  
Inregistrat la sediul autoritatii contractante  

nr. ________________ data ______________ ora ________  
Operator economic  
...............................  
(denumirea/numele) 
 

Scrisoare de inaintare a ofertei  
Catre ..........................................................................................  

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)    

Ca urmare a invitatiei de participare nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), privind
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului.......................................  
…………………………………….(denumirea contractului de achizitie publica), noi

urmatoarele:..................................................................  (denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat 

        

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, un original si un numar de ....... copii:  
a) oferta;  
b) documentele care insotesc oferta;  
2. Persoana de contact (pentru aceasta 

procedura) Nume  
Adresa 

Telefon 

Fax 
 

E-mail 
 
Cu stima,  
Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
 .............................................  
Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei
 ............................................  
Detalii despre ofertant Numele ofertantului Tara de 

resedinta Adresa  
Adresa de corespondenta (daca este diferita) 
Telefon / Fax Data 

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

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

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



FORMULAR nr. 2 

 

Împuternicire 
 

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu
 sediul în  
…………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului 
 
sub nr. …..……………………, CUI ………………, atribut fiscal
 ……, reprezentată legal prin  
…...................................……………………………………………, în calitate de ………...…………………………,  
împuternicim prin prezenta pe …......………............………………, domiciliat în ……………..........…………………  
…………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………,
 CNP  
…….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de  
……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. ……………………, organizată de  
…………………………….................în scopul atribuirii CONTRACTULUI  
……………………………………...............................................……………… - autoritate contractantă  
……………………………………………………………………………………………..  
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:  
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu 
participarea la procedură;  
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele 
rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.  
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în 
timpul desfăşurării procedurii.  
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.  
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.  
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei 
împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 
 
 
 
 

Data  
…………… 

 
 
 
 

Denumirea mandantului  
S.C. …………………………………  

reprezentată legal prin  
___________________________  

(Nume, prenume)  
___________________________  

(Funcţie)  
___________________________  

(Semnătura autorizată şi ştampila) 



FORMULAR nr. 3  
OPERATOR ECONOMIC  
____________________  

(denumirea/numele) 
 

 

DECLARAŢIE PRIVIND neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 
 

Subsemnatul ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 
si  

datele de identificare ale operatorului economic) 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 
dispun. 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 
si  

datele de identificare ale operatorului economic), în calitate de candidat/ ofertant/ ofertant 
asociat/ terţ susţinător/ subcontractant al candidatului/ofertantului, la procedura de 
................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
având ca obiect 
....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de 
................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe  
propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile reglementate la 
art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, 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. 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;  
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.  

(2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în 
conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-
o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare al respectivului operator 
economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul 
acestuia.Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare 
detaliu si înteleg sus. 

Înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si 
confirmării declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.  

Declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie 

publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice ca in organele de 

administrare, de conducere sau de supraveghere ale SC………………….(denumirea si datele 

de identificare ale operatorului economic) nu sunt persoane condamnate printr-o hotărâre 

definitivă pentru infractiunile mentionate mai sus.  
Declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie 

publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice ca in cadrul SC……. 
(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic) nu sunt persoane 
condamnate printr-o hotărâre definitivă care sa detine putere de reprezentare, de decizie sau 
de control pentru infractiunile mentionate mai  

cazul în care această declaratie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.  

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» 
din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ 
sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea 
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda». 
 

Data 
 

Ofertant,  
Numele si prenumele 

 
………………… 

 
(semnătură) 



FORMULAR nr. 4  
OPERATOR ECONOMIC  
____________________  

(denumirea/numele  
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 privind  

achizitiile publice  
Subsemnatul ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea si datele de  

identificare ale operatorului economic) 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 dispun. 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea si datele de  
identificare ale operatorului economic), în calitate de candidat/ ofertant/ ofertant asociat/ terţ susţinător/  
subcontractant al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului
sau lucrării), codul CPV ............. , la data de ................ (zi/luna/an),organizată de ............ (denumirea 
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie 
publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile reglementate la 
art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice respectiv nu ma aflu in aituatia de a-mi fi încălcat 
obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru 
sa fi fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă cu caracter definitiv şi 

obligatoriu în conformitate cu legea statului în care rin calitate de operator economic sunt înfiinţat
1 

 
Declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice ca in organele de administrare, de conducere sau de 

supraveghere ale SC………………….(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic) nu sunt 

persoane condamnate printr-o hotărâre definitivă pentru infractiunile mentionate mai sus  
Declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice ca in cadrul SC……. (denumirea si datele de identificare ale  
operatorului economic) nu sunt persoane condamnate printr-o hotărâre definitivă care sa detine 
putere de reprezentare, de decizie sau de control pentru infractiunile mentionate mai sus 

Înteleg că în cazul în care această declaratie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii. 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori 

unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 
Data  

 
Ofertant,  

Numele si prenumele  
………………… (semnătură) 

 
 
 
 
 

 
1 Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă:

 

- anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor 
la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în 
condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a 
eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor 

- când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante, îndeplineşte 

una din următoarele condiţii: a) este mai mic de 4.000 lei; b) este mai mare de 4.000 lei şi mai mic de 5% din totalul 

impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate de operatorul economic la cea mai recentă dată scadentă a acestora. 



FORMULAR nr. 5  
OPERATOR ECONOMIC  
____________________  

(denumirea/numele)  
DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE  

de la art. 167 din Legea 98/2016  
Subsemnatul(a)........................................................................, reprezentant al .............................  

(denumirea operatorului economic/asociat/subcontractant), participant in calitate de ofertant la 

procedura de achizitie publica ,,....................................” avand ca obiect: 

,,……………………………………………………………..”, 
 
cod  CPV:  ……………….  ……………………..,  criteriu  de  atribuire  ,,.........................................”,  
organizată  de  
.........................................,  

declar in numele ofertantului, sub sancţiunea falsului în declaraţii, ca NU ne aflam in 
nici una dintre situaţiile menţionate in cadrul articolului 167 din Legea 98/2016:  

a) a 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) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea  
activităţii;  

c) a comis o abatere profesională gravă care îi 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) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete 
pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri 
care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 
cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;  

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus 

la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 

g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-
i 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) operatorul economic s-a făcut vinovat 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, nu a prezentat 
aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;  

i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al 
autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje 
nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care 
pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din 
procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 

În cazul în care pe parcursul derulării procedurii de achiziţie 
publică ne vom afla în una dintre situaţiile menţionate mai sus, ne 

obligam să anunţam această situaţie imediat ce a apărut. 

Înţeleg că în caz contrar vom suporta 

sancţiunile legii. Data 

- Oferta
nt, Numele si 
prenumele -

……………… 
- 



FORMULAR nr. 6  
OPERATOR ECONOMIC  

____________________  
(denumirea/numele)  

Declaratie privind neincadrarea in situatia unui conflict de interese  
Declaratie  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art.,60 din Legea nr.98/2016 privind  
achiziţiile publice 

 
Subsemnatul(a).............................................................................…. (denumirea, numele),
 în calitate de  
ofertant/ofertant/ofertant asociat/subcontractant propusi/terti sustinatori la
 procedura de  
…………………………..................…… (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului având ca obiect  
...............................................................(denumirea produsului şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an),  
organizată  de  ..............................................………  (denumirea  entitatii  contractante),  declar  pe  proprie  
răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu ma aflu 
in conflict de interese cu autoritatea contractanta.................. 
Lista persoanelor ce detin functii de decizie în cadrul AC (inclusiv în ceea ce priveste 

organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire): 
 
Iacob Gheorghe-PRIMAR  
Roca Vasilica-VICEPRIMAR  
Lungu Teodora-SECRETAR  
Adascalitei Camelia-CONTABIL  
Felecanu Petronela-TEHNICIAN URBANISM 
Dubau Florin-CONSILIER ACHIZITII PUBLICE  
Andries Oana Anca-CONSILIER LOCAL  
Balint Alin Irinel-CONSILIER LOCAL  
Blaj Eduard Catalin-CONSILIER LOCAL  
Bortos Teodor-CONSILIER LOCAL  
Bulai Marian-CONSILIER LOCAL  
Craciun Nastase-CONSILIER LOCAL  
Divile Sergiu-CONSILIER LOCAL  
Iacob Catalin-CONSILIER LOCAL  
Leonte Neculai-CONSILIER LOCAL  
Matei Anica-CONSILIER LOCAL  
Mircea Ioan-CONSILIER LOCAL 
Roman Cornel-CONSILIER LOCAL 
Simon Gheorghe-CONSILIER LOCAL 
Simon Petru-CONSILIER LOCAL 

 
Legea 98/2016 privind achizitiile publice 

 
Reguli de evitare a conflictului de interese 

 
“ART. 59  

În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii 
personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care 
acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii 
de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un 



interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element 
care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 
 
ART. 60 
Reprezintă 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, 
reglementate cu titlu exemplificativ: a) 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.  

(1) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana 
care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul 
social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.”  

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare 
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 
confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute 

la art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte 

juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste 

pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda ». 

 
 

Data 

 
 

Ofertant,  
Numele si prenumele 

 
…………………  
(semnătură) 



 

Formular nr. 7 
 

Operator economic 
 

……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARATIE DE ACCEPTAREA CONDITIILOR CONTRACTUALE 
 
 
 
 
 
 

Subsemnatul .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . . . . . . .. ... 
(nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant legal al 
............................................................................. (denumirea / numele si sediul 
/adresa candidatului/ofertamului), in nume propriu si in numele asocierii (dupa 
caz) declar ca sunt de acord cu toate prevederile modelului de contract publicat 
in cadrul procedurii de achizitie organizata de Comuna Braesti si ne obligam sa 
respectam toate obligatiile mentionate in continutul acestuia. 

 

 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 
(numele si prenume)_ _ _ _ _ _ _ _ _ , (semnatura si stampila), in 
calitate de 

.................................., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ....................................  
(denumire/ nume operator economic) 



 
Formularul nr. 8  

OFERTANTUL  
__________________  
(denumirea/numele) 

 

 
FORMULAR DE OFERTA 

 
Catre ....................................................................................................  

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 

Domnilor,  
1. Examinand   documentatia   de   atribuire,   subsemnatii,   reprezentanti   ai   ofertantului  

______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile si (denumirea/numele ofertantului)  
cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa executam _________________  
(denumirea lucrarii)  
pentru suma totala de ________________________ 
lei (suma în litere si în cifre) 

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de 
______________________ lei. Pretul ofertei este compus astfel:  
Executia lucrarilor pentru suma totala de ________________ lei fara TVA.  

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem 
lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de începere si sa terminam 
lucrarile în conformitate cu graficul de executie anexat în _________________________  
(perioada în litere si în 
cifre) luni calendaristice  

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de  
___________________________ zile, respectiv pana la data de ____________________  
(durata în litere si în cifre) (ziua/luna/anul)  
si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate.  

4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, 
împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este 
stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.  

5. Alaturi de oferta de baza:  
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta 
separat, marcat în mod clar "alternativa"; 
|_| nu depunem oferta alternativa.  
(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 
6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 
constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice 

alta oferta pe care o puteti primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez  
(semnatura)  
oferta pentru si in numele ____________________________________.  

(denumirea/numele ofertantului 



 
 
 

(denumirea/numele ofertant) 
 
 
 
 

ANEXA LA OFERTA DE LUCRARI 
 
 
 

1 Valoarea maximă a lucrărilor executate de 

subcontractant (% din preţul total ofertat)  
2 Garanţia de bună execuţie va fi 

constituită sub forma........................ 
în cuantum de:  

3 Perioada de garanţie de bună 
execuţie (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 Penalizări pentru întârzieri la termene 
intermediare şi la termenul final de execuţie 
(% din valoarea care trebuia să fie realizată) 

7 Limita maximă a penalizărilor 

(% din preţul total ofertat) 
 

8 Limita minimă a asigurărilor 

(% din preţul total ofertat) 
 

9 Perioada medie de remediere a 
defectelor (zile calendaristice)  

10 Limita maximă a reţinerilor din situaţiile 

de plată lunare (garanţii, avansuri ) 
 
 
 
 
 
 

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

 

(semnătura autorizată) 
 
 
 
 

L.S 



 
 

OFERTANTUL FORMULAR 9 
 

 

(denumirea/numele) 
 
 

 
DECLARATIE RESPECTARE ART. 51 DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIIND ACHIZITIILE PUBLICE 

 
 
 
 

 
Subsemnatul .......................... (nume si prenume),  reprezentant  al  .............................  
(denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez 

serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu obligatiile 

relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin 

legislatia adoptata de Uniunea Europeana si legislatia nationala. 

 

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont 

de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am 

inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii. 

 
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la prestarea serviciilor voi respecta obligatiile 

referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca. 

 
Data completarii ....................... 

 
 
 
 
 

Ofertant, 
 

 

(nume, semnatura autorizata si stampila) 



 
FORMULAR nr. 10  

Operator economic  
................................  
(denumirea/numele)  

ACORD DE ASOCIERE  
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 

 

1. Părţile acordului :  
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............  

(denumire operator economic, sediu, telefon)  
şi  
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............  
(denumire operator economic, sediu, telefon) 

 
2. Obiectul acordului:  

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:  
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ...................................  
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului 

/acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării 

ofertei comune ca fiind câştigătoare. 
 

2.2 Activitaţi ce se vor realiza de fiecare membru al asocierii in parte:  
1. ___________________________________  
2. ___________________________________  
… ___________________________________  

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică este: 
 

1._______ % S.C. ___________________________  
2._______ % S.C. ___________________________  

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de 

asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
 

1._______ % S.C. ___________________________  
2._______ % S.C. ___________________________ 

 
3. Durata asocierii  
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării 

procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a 

contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 
 

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:  
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru  
întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru 

asocierea constituită prin prezentul acord. 



4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru 

semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin 

prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 
 

5. Încetarea acordului de asociere  
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:  

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;  
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la 

art. 2 din acord; 
c) alte cauze prevăzute de lege. 

 
6 Comunicări  
6. 1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi 
transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........  
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

 
7 Litigii  
7. 1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de 

nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
 

8. Alte clauze:____________________________________________  
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,  
astăzi............................(data semnării lui) 

 

 

Liderul asociatiei: 
 

______________________  
(denumire autoritate contractanta) 

 
ASOCIAT 1,  
___________________ 

 
ASOCIAT 2,  
___________________  
Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa 
în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.  

Se prezintă acordul de asociere încheiat cu toţi asociaţii, din care să rezulte lucrarile 

care se executa de fiecare asociat, precum şi valoarea ce revine fiecărui asociat  
În cazul asociaţiei câştigătoare a licitaţiei, asociere va fi legalizata potrivit 

legii şi va constitui parte integrantă a contractului de achiziţie publică. 



 
 
 

Se va completa o linie pentru fiecare asociat.  
Datele din tabelul de mai sus trebuie sa se regaseasca si In Contractele de asociere. 

 

Nota: Daca nu sunt asociati, se va bifa mai jos:  
□ NU ESTE CAZUL. 

 
Data completarii …..................(ziua, luna anul).  
Ofertant / Lider de asociatie,  
…............. …………………(numele operatorului economic)  
………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura)  
Nota: Acest formular se va completa numai de catre Ofertant / liderul de asociatie. 



 
FORMULAR nr. 11  

Operator economic  
................................  
(denumirea/numele) 

 

 
ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICA SI PROFESIONALĂ A 

OFERTANTULUI/CANDIDATULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI 

 
Către,  

........................................................................................................................................  
(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)  

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului  
…………………………………………………………………………………………………………………………..,
 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/aceştia, 
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 ……………………………………………......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de 
 

operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de  
...................................................................... ..................................................................................  
necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de 
achiziţie publică. 

Noi, .................................................... (denumirea terţului
 susţinător tehnic şi  

profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea  
contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de 

........................................................................ (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori 

economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care .......................................... 

(denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) 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/grupul de ofertanţi), 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 entităţii 
contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.  

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile 

art. 182 alin (2) (3) din Legea nr. 98/19.05.2016, care dă dreptul entităţii contractante de a 

solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea  
tehnică şi profesională acordată ..............................................................
 (denumirea  
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).  

Data completării, Terţ susţinător,  
........................... …..................................  

(semnătură autorizată) 



 
 
 
 
 
 
 

FORMULAR nr. 12  
Operator economic  
................................  
(denumirea/numele)  

ACORD DE SUBCONTRACTARE 
 

La contractul de achiziţie publică ce se va încheia între ................................................  
(denumirea entităţii contractante) 

 
şi ………………........................................... privind prestarea .................................................. 

(denumire ofertant (denumirea contractului de achiziţie publică)  
1. Părţi semnatare  

Acest acord de subcontractare este încheiat între:  
1. ………………………………………………………………………….............................  

(denumirea, sediul, C.U.I., O.R.C., reprezentant legal)  
denumit/ă în continuare contractant/antreprenor 
general şi  

………………………………………………………………………….............................  
(denumirea/numele, sediul/adresa, C.U.I., O.R.C., reprezentant 

legal) denumit/ă în continuare subcontractant/subantreprenor.  
2. Obiectul acordului de subcontractare  
Obiectul prezentului acord de subcontractare îl reprezintă prestarea de către 

subcontractant a următoarelor categorii de lucrari:  
- ……………………………………………………………………………………………….  
- ……………………………………………………………………………………………….  
- ……………………………………………………………………………………………….  

în cadrul contractului de achiziţie publică având ca obiect  
………………………………………………………………………………………………………  

(denumirea contractului de achiziţie publică)  
pe care contractantul general îl va încheia cu autoritatea contractantă.  

3. Valoarea serviciului prestat de subcontractant  
Valoarea serviciului prestat de către subcontractant, conform ofertei depuse, este de  

………………………. lei (fără TVA), reprezentând ……….. % din valoarea totală a ofertei şi implicit,  
din valoarea totală a contractului de achiziţie publică.  

4. Durata prestării serviciului de către subcontractant  
Durata de prestare a serviciului ce fac obiectul prezentului acord de subcontractare 

va fi stabilită în conformitate cu graficul de prestare a contractului de achiziţie publică.  
La încheierea contractului de subcontractare graficul de prestare a serviciului 

se va constitui ca anexă a contractului de subcontractare.  
5. Durata de garanţiei de bună execuţie a serviciului prestat de subcontractant 



Durata garanţiei de execuţie a serviciului care face obiectul prezentului acord de 

subcontractare va fi ….. luni, de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea 

prestării serviciului corespunzător duratei garanţiei de bună execuţie a contractului de 
achiziţie publică încheiat între contractantul general şi autoritatea contractantă.  

6. Alte clauze  
Subcontractantul/subantreprenorul se angajează faţă de contractantul/antreprenorul 

general cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul/antreprenorul general le 

are faţă de autoritatea contractantă conform contractului de achiziţie publică având ca obiect  
……………………………………  

(denumireacontractului de achiziţie  
publică  
Prezentul acord de subcontractare a fost încheiat astăzi ……………………………, în trei exemplare,  
câte un exemplar pentru fiecare parte şi un exemplar original ce va fi depus împreună cu oferta.  

Contractant general/antreprenor general Subcontractant/subantreprenor 

 
………………………….……. 

 
……… ………..………………... 

 

(denumirea)  
………………………….……. 

 

(denumirea)  
……… ………..………………... 

 
(reprezentant legal)  

L. S. 

 
(reprezentant legal)  
L. S. 



FORMULAR nr. 13  
BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI  
................................  
(denumirea/numele)  

Formular de garanţie de bună execuţie  
Către:  

(se va completa adresa) 
 

Denumirea Contractului: ................................... (se va completa cu denumirea obiectivului)  
Am fost informaţi că (numele şi adresa Antreprenorului) este Antreprenorul dumneavoastră 

pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obţină o garanţie de bună execuţie.  
La cererea Antreprenorului, noi (numele şi adresa băncii)_________________________ ne  
angajăm prin prezenta în mod neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza 

decclaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate să vă plătim dumneavoastră, 

Autoritatea Contractanta/Beneficiarul, orice sumă sau sume care nu depăşesc în total valoarea 

de _______________(„Valoarea garantată”, adică:_____________________) la primirea de  
către noi a cererii dumneavoastră scrise şi a declaraţiei dumneavoastră scrise 
după constatarea culpei Antreprenorului, care să menţioneze următoarele: 
(a) Antreprenorul a încălcat obligaţia (obligaţiile) sa (sale) cu privire la Contract , şi  
(b) felul în care Antreprenorul este în culpă. 

 
Orice cerere de plată şi declaraţie trebuie să conţină semnătura directorului dumneavoastră 

general, care trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar 

public. Cererea şi declaraţia autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră şi 

anume__________(adresa băncii emitente a garanţiei), la data sau înaintea datei de (____ de  
zile după data estimată de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru 

Lucrări)________________________ („data de expirare”), moment în care această garanţie va  
expira.  

Am fost informaţi că Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate cere 
Antreprenorului să prelungească valabilitatea acestei garanţii dacă Certificatul de 
Recepţie Finală nu a fost emis, potrivit prevederilor Contractului, cu 28 de zile înaintea 
acestei date de expirare. Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de 
către noi, în termenul de 28 de zile, a cererii şi a declaraţiei dumneavoastră scrise 
menţionând faptul că Certificatul de Recepţie Finală nu a fost emis din motive 
imputabile Antreprenorului, şi că valabilitatea acestei garanţii nu a fost prelungită. 
Competenta sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta scrisoare 

de garanţie de buna execuţie revine instantelor judecătoreşti din România. 
 

Data ______________________ Semnătura (semnături)  
_________________________  

[stampila organismului care furnizează garanţia] 


