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Formular2 

ÎMPUTERNICIRE 

Subscrisa………………………………………………………………, cu 

sediul în 

…………………………………………………………………………………………

………..., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI 

………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin 

………………………………………………, în calitate de 

………………………………………………, împuternicim prin prezenta pe 

………………………………………………, domiciliatîn 

……………………………… …………………………………, 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 ………………………….. in calitate de autoritate 

ontractanta în scopul atribuirii contractului de 

…………………….……………………… 

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 prezenta 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, functie )  

                                                                                                      

________________________ 
                                                                                        (Semnătura autorizată şi ştampila) 

                                                                                 



  

 
 
 

 
Formular 4 

OPERATORUL ECONOMIC   

   

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

                                                                                                       

(denumirea/numele ofertantului) 

 

 FORMULAR DE OFERTĂ 

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

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

..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne 

oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 

menţionată, să furnizăm............................................................. (denumirea produselor) 

pentru suma de .................................................... platibilă după recepţia produselor, (suma 

în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de 

....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda) 

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

furnizăm produsele în ……….zile de la semnarea contractului 

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

zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... 

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

înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4.  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. 

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

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

separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

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

împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 

acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice 

ofertă primită. 

Data _____/_____/_____ 

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

(nume, prenume şi semnătură),  

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 

numele ..........................................................................    

 



  

 

 

 

 
                                                                                                            

BANCA        Formular 5 

 

___________________ 

(denumirea) 

MODEL SCRISOARE DE GARANŢIE 

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de 

achiziţie publică 

Către 

____________________________________ 

(denumirea şi adresa autorităţii contractante) 

  

 

 

 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ............................... (denumirea 

contractului de achizitie publică), noi .............. (denumirea băncii), având sediul 

înregistrat la ............................ (adresa băncii), fată de ................................ (denumirea 

autoritătii contractante) să plătim suma de ...............................(în litere si în cifre), 

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

privire la culpa persoanei garantate, şi se prezinta  autorităţii contractante cel mai târziu la 

data şi ora-limită de depunere a ofertelor, in una sau mai multe  dintre situatiile 

următoare: 

 

a) ofertantul ..................................... (denumirea/numele) si-a retras oferta în perioada de 

valabilitate a acesteia; 

 

b) oferta sa fiind stabilită câstigătoare, ofertantul ............................................. 

(denumirea/numele) nu a constituit garantia de bună executie în perioada de valabilitate a 

ofertei; 

 

c) oferta sa fiind stabilită câstigătoare, ofertantul ............................... (denumirea/numele) 

a refuzat să semneze contractul de achizitie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 

 

 

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

 

Parafată de Banca ............. (semnătură autorizată) în ziua ......... luna ......... anul ............ 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

                Formular 6 

 

BANCA 

    _______________ 

               (denumirea) 

 

               SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE 

 

 

 

 

Catre ___________________________________________ 

                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

 

 

Cu privire la contractul de achizitie publica 

________________________________, 

                                                                                                                                  

(denumirea contractului) 

incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, 

in calitate de achizitor, prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la 

concurenta sumei de _____________ reprezentand ______% din valoarea contractului 

respectiv, orice suma ceruta de acesta insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea 

obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de 

achizitie publica mai sus mentionat. 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ . 

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de 

valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra 

angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta 

scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea. 

 

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

 

              

          (semnatura autorizata) 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Operator economic                                                                                                             Formular 7 
 

……………………….. 

    (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 8 

          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 furnizare 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) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 


