
                       FORMULAR 1 

   

ACORD DE ASOCIERE 

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 
 

Conform ____________________________________________________________. 

                            (incadrarea legala) 

Noi, parti semnatare: S.C. _______________________ 

    S.C. ________________________ 

 

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica  “ ___________ 

__________________________________________________________________”. 

                                                                 (denumire obiect contract) 

Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 

1. ___________________________________ 

2.____________________________________ 

… ___________________________________ 

 

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica 

comun: 

 

_______ % S.C. ___________________________ 

_______ % S.C. ___________________________ 

 

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: 

·liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste  

instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. 

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: 

·conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a 

sarcinilor convenite de comun acord. 

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: 

·incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat  a contractului  

de asociere; 

·modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de  

participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei. 

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare 

asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: 

_______ % S.C. ___________________________ 

_______ % S.C. ___________________________ 

Liderul asociatiei: 

S.C. ______________________ 

Alte clauze: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

Data completarii:      LIDERUL ASOCIATIEI, 

______________      __________________ 

ASOCIAT,             
 



Terţ susţinător tehnic  

..........................                                                                                         FORMULAR 2 

 

(denumirea)                                           

ANGAJAMENT 

privind susţinerea tehnică - experiență similară  

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

 

  

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ……………………………, noi 

....................... (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat la .................. 

(adresa terţului susţinător tehnic), ne obligăm ca, în situația în care contractantul ................ 

(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) întâmpină dificultăți pe 

parcursul derulării contractului, să  îndeplinim obligatiile asumate prin  contractul de achiziţie 

publică ce face obiectul prezentei proceduri.. 

Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor 

care au fost incluse în oferta . 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinătortehnic), declarăm că 

înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă în limita prezentului angajament, în 

legătură cu susținerea experienței similare care rezultă din documentul anexat prezentului 

Angajament.  

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu 

prevederile art. 182 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, care dă dreptul autorităţii 

contractante de a solicita, în mod legitim îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin 

angajamentul de susținere tehnică acordat .............................................................. (denumirea 

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 

 

Data completării,                

 

 

Terţ susţinător, 

    

                                          ……………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

                                                                                                                   FORMULAR 3 

 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

  

 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI 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 că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înteleg 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 autoritaţii contractante) 

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 

……………………………………………………...... 

 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

            

 

      Operator, 

                                      

      ………… ………………. 

                                                                              

  (semnatura autorizată ) 

          



 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire si date de contact 

subcontractant 

Partea/părţile 

din contract ce 

urmează a fi 

subcontractante 

Acord 

subcontractor cu 

specimen de 

semnatură 

Valoarea la care 

se ridică 

partea/părţile 

respective(in lei 

fara TVA) 

     
     
     

            
    

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

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

            (semnatura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                      
               FORMULAR 4 

 

     OFERTANTUL                                           Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

.............................                                                                      nr. ........../.......... 

(denumirea/numele) 

 

 

                SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

 

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

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

     Ca urmare a invitatiei de participare apărut în seap, nr.…….. ..... …..din ..................., privind 

aplicarea 

                                        (ziua/luna/anul) 

procedurii pentru atribuirea contractului ....................................…………………………………. 

...................................................................., 

                      (denumirea contractului de achiziţie publică) 

     noi ..................................………………………………….. vă transmitem alăturat 

următoarele: 

           (denumirea/numele ofertantului) 

     1. Documentul .................................………………………………….. privind garanţia pentru 

                    (tipul, seria/numărul, emitentul) 

 participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru 

elaborarea şi prezentarea ofertei; 

     2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ....... 

copii: 

    a) oferta; 

     b) documentele care însoţesc oferta. 

     Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 

 

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

 

                                                                     Cu stimă, 

 

 

                                                                   Ofertant, 

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

                                                        (semnătura autorizată) 

                                                                ------------ 

 



   
FORMULARUL 5 

      ___________________ 

               (denumirea) 

 

 

INSTRUMENT DE GARANTARE 
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 

 

Către ___________________________________________ 

                              (denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă) 

 

    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, 

                        (denumirea contractului de achiziţie 

publică) 

noi ____________________, având sediul înregistrat la ______________________, 

 ne obligăm faţă de:________________  (denumirea autorităţii contractante)                      

 

   Să onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea ______________________, în 

limita a 2% din valoarea estimată a contractului, adică suma de ______________RON (în 

litere şi cifre) la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva 

cererea respectivă, în situaţia în care autoritatea contractantă declară că suma cerută de ea şi 

datorată ei este cauzată de culpa ofertantului,  fiind incidente una sau mai multe dintre 

situaţiile de la literele a) - c) de mai jos (cazul garanţiei care se execută necondiţionat conform 

art..37 din H.G. NR. 395/2016) 

  

a) ofertantul _____________________(denumirea/numele), şi-a retras oferta în perioada de 

valabilitate  a acesteia;   

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie in termenul 

prevazut la art. 39 alin. 3 din HG 395/2016                                              

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________                                                                                                      

(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru în 

perioada de valabilitate a ofertei. 

         Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________. 

         

         Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română. 

         

        Data Completării................................. 

 

   Parafată de Banca/Societatea de Asigurări _____________ în ziua ______ luna ________ 

anul   

  (semnătura şi ştampila organismului care eliberează această garanţie de participare) 

     

          (semnătura autorizată)                                               

 



 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR 6 

    ___________________ 

               (denumirea) 

 

 

 

         INSTRUMENT DE GARANTARE DE BUNĂ EXECUŢIE 
 

 

 

 

Către ___________________________________________ 

                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Cu privire la contractul de achiziţie publică ________________________________, 

                                                                                       (denumirea contractului) 

încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în 

calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la 

concurenţa sumei de _____________ reprezentând ______% din valoarea contractului 

respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la 

neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în 

contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în 

cerere, in conditiile prevazute de art. 41 din HG 395/2016. 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ . 

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

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

emitentului, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie 

îşi pierde valabilitatea. 

 

 Parafată de  _________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

              

          

 

 

 (semnătura autorizată) 



 

FORMULAR 7 

    OFERTANTUL                                    

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 
Către .................................................................................................... 

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 Domnilor, 

    1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

______________________________, ne oferim că, în conformitate cu prevederile şi  

              (denumirea/numele ofertantului) 

cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm _________________ 

                                                                                                   (denumirea lucrării) 

pentru suma de ________________________ (moneda ofertei) 

                      (suma în litere şi în cifre)                  

la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ___________________ . 

                                                                                   (suma în litere şi în cifre) 

    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem 

lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în 

conformitate cu graficul de execuţie anexat, în _________________________ luni 

calendaristice. 

   (perioada în litere şi în cifre)                    

    3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de  

___________________________ zile, respectiv până la data de _________________ 

(durata în litere şi în cifre)                                                                                                

(ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 

expirarea perioadei de valabilitate. 

    4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, 

împreuna cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

    5. Precizăm că:     _ 

    |_| depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de 

ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"     

    |_|  nu depunem oferta alternativă. 

          (se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 

    6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 

câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 

documentaţia de atribuire. 

    7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice 

altă ofertă pe care o puteţi primi. 

Data _____/_____/_____ 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

                    (semnătura)oferta pentru şi în numele ______________________________ 

(denumirea/numele operator economic 



Operator economic                                                                                                             FORMULAR 8 
 

……………………….. 

    (denumirea/numele) 

DECLARATIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 alin. (1) din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese) 

 

Subsemnatul,……..................... reprezentant ............... (legal/imputernicit, dupa caz) al 

......................... in calitate de ....................... (candidat/ ofertant /ofertant asociat/ 

subcontractant /tert sustinator al ofertantului, dupa caz) la procedura 

simplificata..............................( pentru atribuirea contractului avand ca obiect 

....................................................., organizată de ........................................ (denumirea autorităţii 

contractante), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie 

publică că ............................................ (denumirea operatorului economic) nu se află în 

situaţiile prevăzute la art. 59 și art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv: 

(1) 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.      

(2) 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 că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

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

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Ințeleg ca in cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea societatea 

poate fi exclusa din procedura, si eu sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale 

privind falsul în declaratii. 

  

Pentru aceasta declaratie persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce 

priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuirii în sensul articolului 

mentionat sunt urmatoarele: 

- Jr. Dragut Meluta - Director  General;  

- ec.Constantin Silvia-Director Operatiuni Economico Financiare- membru comisie de 

evaluare; 

-  consilier Curca Doinita – Compartiment  achizitii - membru comisie de evaluare 

- cons.juridic Ceafalau Oana Roxana - membru comisia de evaluare; 

- ing.;Tanase George – Sef Serviciu Constructii si Investitii - membru  comisie de 

evaluare 

- Harjoghe Vasile - Administrator membru  comisie de evaluare 

- cons.juridic Roman Nicu- membru  supleant comisie de evaluare; 

-  ing.Teodoru Daniela- Sef serviciu agrement - membru supleant comisie de evaluare 

- ec.Neagu Daniela– membru supleant comisia de evaluare 

 

 Data completarii            

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

(denumire Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator, dupa caz) 

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

(numele si prenumele reprezentantului legal/imputernicit) 

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

  (semnatura autorizata) 

Totodată declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 «Falsul în declaraţii» din codul 

Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţie 

a statului ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art 175, în vederea producerii unei 

consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de 

la 3 luni la 2 ani sau cu amendă». 

 

Ofertant / Lider de asociere / Ofertant asociat / Terţ susţinător al ofertantului (se alege opţiunea 

corespunzătoare) 

…............. …………………(numele operatorului economic) 



………………..………...................... (numele persoanei autorizate) 

………………..………...................... (semnătura persoanei autorizate şi ştampila) 

 

Notă: Acest formular se va completa de către toţi participanţii la procedura de atribuire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULAR 9 

 

 

                                                                                                                                                                    

                                                      

 

 

 

          Operator economic 

    ………………………….. 

                (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE  
privind respectarea condiţiilor de mediu, social şi al relaţiilor de muncă 

 

 

Subsemnatul/a, ................................................. (nume şi prenume în clar a persoanei 

autorizate), în calitate de reprezentant legal al ………………………… (ofertant individual / 

ofertant asociat) la procedura de achizitie publica ............................................... (se menţionează 

procedura), organizată de SC APT SA Braila, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din 

Legea 98/2016 privind achizițiile publice, declar pe propria răspundere că mă angajez ca pe 

toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări să respect reglementările obligatorii în 

domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul 

Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi 

acordurile internaţionale în aceste domenii.  

 In calitate de contractant ne vom asigura ca toate aceste prevederi vor fi obligatorii 

pentru toti subcontractantii. 

Data completării: ………………………… 

 

Operator economic 

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

 

(semnătura autorizata) 



Operator economic 

………………………..                                                                                 FORMULAR 10 

 

    (denumirea/numele) 

 

 

 

ÎMPUTERNICIRE  

pentru semnatarul ofertei 

 

 

 

 Subsemnatul ………………. (numele şi prenumele), posesor al actului de identitate 

…………… (tipul actului) seria …….. nr………………, emis de ………………. (emitent) la 

data de …………………, cod numeric personal ……………………………, în calitate de 

………………… (funcţia), reprezentant legal al ……………………. (denumirea/numele 

ofertantului), conform ………………… (se menţionează documentul legal prin care a fost 

numit reprezentant legal), împuternicesc persoanele de mai jos să semneze documentele 

ofertantului privind procedura simplificata pentru atribuirea contractului/acordului cadru având 

ca obiect …………………………………….., aplicată de ............................................................ 

- Domnul/Doamna ……………… (numele şi prenumele), act de identitate …………… 

(tipul actului) seria ……..nr………………, emis de ………………. (emitent) la data de 

…………………, cod numeric personal ……………………………; 

 (se trec toate  persoanele împuternicite să semneze documentele ofertei) 

 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii 

privind procedura mai sus menţionată: 

1. Să semneze şi să ştampileze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa 

în legătură cu participarea la procedura de atribuire a contractului mai sus 

menţionat; 

 

 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei 

cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedura de atribuire a 

contractului mai sus menţionat. 

 

 

Data completării …................. (ziua, luna anul). 

 

 



 

                    Denumirea mandantului 

 

…............. …………………( denumirea/numele operatorului economic) 

reprezentată legal prin 

 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 

Atenţie! 
Se vor ataşa copii după actele de identitate ale persoanelor nominalizate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: 

Acest formular se va completa numai de către ofertant şi asociaţii acestuia. 

 

 

 

 

 

 

 


