






















































  

OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

   (denumirea/numele) 

 

DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 

din Legea nr.98/2016 

  

 

 

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

operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, 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 situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, 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. 

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 dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 

de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 



  

    Data completării : .........................      OPERATOR 

ECONOMIC,                                    

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

 

OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

   (denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 

din Legea nr.98/2016 

 

 

 

 

 

 

 

           Subsemnatul, reprezentant împuternicit ___________________________,  

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 

faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata 

impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. 

 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. 

            Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 

de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

    Data completării : .........................      OPERATOR 

ECONOMIC,                                    

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

   (denumirea/numele) 

 

DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 

din Legea nr.98/2016 

 

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

(denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ 

susţinător 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 situaţia prevăzută la art. 167 din Legea 98/2016, 

respectiv: 

a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile 

publice; 

b) nu suntem în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activităţii; 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea; 

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

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) nu suntem 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 noastră anterioară la pregătirea procedurii de atribuire nu a condus la o 

distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai 

puţin severe; 

g) nu am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi 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 am dat declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea Autorității 

Contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor 

de calificare şi selecţie, nu am prezentat aceste informaţii sau nu sunt în măsură să prezinte 

documentele justificative solicitate; 

i) nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional, să obţin informaţii 

confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire 

sau am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă 

asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea noastră din procedura de atribuire, 

selectarea sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru societății noastre.  

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. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 

pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

    Data completării : .........................      OPERATOR 

ECONOMIC,                                    

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



  

OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

   (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE 

 privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016  

 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul______________________________, reprezentant legal al 

___________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar 

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

de fals in acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 59 și 60 din Legea nr. 

98/2016, respectiv Ofertantul (se înscrie numele) _____________________ nu are drept 

membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu 

are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 

inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 60 din 

Legea 98/2016, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul DSP Bihor, respectiv:  

 

Numele şi prenumele persoanei cu funcţie de 

decizie din cadrul autorităţii contractante 

Funcţia pe care o deține în cadrul autorităţii 
contractante persoana cu funcție de decizie 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

 

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. 

 

 

 

Data completării : .........................      OPERATOR 

ECONOMIC,  

                                      

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

 

 

                                            L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DECLARAŢIE 

pe propria raspundere privind respectarea legislatiei in domeniile mediului, social si al 

relatiilor de munca. 

 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul ……………………………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei 

autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria 

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

acte publice, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la condiţiile 

de muncă şi de securitatea şi sănătatea muncii , sociale  si cele referitoare la protectia 

mediului pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de 

___________________________________, în conformitate cu reglementarile obliagatorii in 

domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilita prin legislatia nationala, prin 

acordurile colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste 

domenii, respectate pe parcursul executarii contractului. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Ofertant / Lider de asociaţie, 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



  

    Operator economic 

    ……………………….. 

    (denumirea/numele) 

 

 

INFORMAŢII GENERALE 

 

    1. Denumirea/numele: 

    2. Codul fiscal: 

    3. Adresa sediului central: 

    4. Telefon: 

        Fax: 

        E-mail: 

    5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare 

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

           (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 

    6. Reprezentant legal (nume, prenume, calitatea) 

    7. Cont Trezorerie:  ……… deschis la Trezoreria  …………………… 

     8.  Cont banca:  ……………………………………  Banca…………………. 

      9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

 

Anul Cifra de afaceri globală 

anuală   (RON) 

Cifra de afaceri globală 

anuală 

(alta valuta, unde este 

aplicabil) 

   

   

   

Media anuală:   

 

 

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

 

 

Operator economic, 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

       Operator economic 
    ………………………… 

    (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE 

DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
        Subsemnatul ……………(numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al …............... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat, privind execuţia 
obiectivului ___________________________________ sunt reale. 
    Subsemnatul declar ca 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, 
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 ................................................, cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

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

Ofertant / Lider de asociaţie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 

Nr
crt 

Denumire 
subcontractant 

Sediul 
subcontract
antului 

Obiecte de 
activitate 
relevante ale 
subcontractan
tului 

CUI 

Partea/părţile din 
contract ce urmează a fi 
executate de către 
fiecare 
subcontractantului 

1     Denumirea lucrărilor care 
vor fi executate de 
subcontractant (parţial – 
se va face o scurtă 
descriere, conform 
Acordului de 
subcontractare).: 

Valoarea lucrărilor care 
vor fi executate de 
subcontractant: (lei, fără 
TVA): … 
…………. 

Procent din valoarea 
totală a contractului: 
…………… 

…      
 
Se va completa o linie pentru fiecare subcontractant. 
 
Datele din tabelul de mai sus trebuie să se regăsească şi în Acordurile de subcontractare. 
 
 

    

 Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
Ofertant / Lider de asociaţie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 



  

 
Notă: Dacă nu sunt subcontractanţi, în coloana 2 – Denumire subcontractant, se va completa „nu este 
cazul”, iar tabelul următor nu se va mai completa. 
 
Semnăturile subcontractanţilor: 
 

 Reprezentant 
Ofertant / Lider de 
asociaţie 

Reprezentant 
subcontractant 1 

Reprezentant 
subcontractant 2 

………
……… 

Numele/denumirea 
subcontractantului 

    

Numele persoanei 
autorizate 

    

Semnătura autorizată     

 
 
Notă: Dacă nu sunt subcontractanţi, se va bifa mai jos:  

□  N/A – nu este cazul. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

       Ofertant 
    ………………………… 

    (denumirea/numele liderului asociaţiei) 

 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE 

DE ASOCIAŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
        Subsemnatul ……………(numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al …............... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexate, privind execuţia 
contractului de ___________________________________ sunt reale. 
    Subsemnatul declar ca 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, 
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 ................................................, cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

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

 

Nr
. 
crt
. 

Denumire 
asociat 

Sediul 
asociatului 

Obiecte de 
activitate 
relevante ale 
asociatului 

CUI 

Partea/părţile din 
contract ce urmează a fi 
executate de către 
fiecare asociat 

1     Denumirea 
lucrărilor/serviciilor ce vor 
fi executate/prestate de 
asociat:  
............................................
......................... (denumirea 
contractului care se depune 

ofertă), (parţial – se va 
face o scurtă descriere, 
conform Contractului de 
asociere). 

Valoarea lucrărilor ce vor 
fi executate de asociat: 
(lei, fără TVA): … 
…………. 

Procent din valoarea 
totală a contractului: 
…………… 

….      
 
 
Se va completa o linie pentru fiecare asociat. 
 
Datele din tabelul de mai sus trebuie să se regăsească şi în Contractele de asociere. 
 

    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
Ofertant / Lider de asociaţie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 
Notă: Dacă nu sunt asociaţi, în coloana 2 – Denumire asociat, se va completa „nu este cazul”, iar 
tabelul următor nu se va mai completa. 



  

 
 
Semnăturile asociaţilor: 
 

 Reprezentant  
ofertant 
(lider de asociaţie) 

Reprezentant 
asociat 1 

Reprezentant 
asociat 2 

………
……… 

Numele/denumirea 
asociatului 

    

Numele persoanei 
autorizate 

    

Semnătura 
autorizată 

    

     

    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
Notă: Dacă nu sunt asociaţi, se va bifa mai jos:  

□  N/A – nu este cazul. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

MPUTERNICIREA LIDERULUI ASOCIAŢIEI DE A REPREZENTA ASOCIAŢIA LA PROCEDURA 

DE ATRIBUIRE 

 
 
 Subsemnaţii, care depunem ofertă comună în cadrul asociaţiei formată din: ……….(se trec toţi 
asociaţii), împuternicim liderul asociaţiei, ………….. (se trece denumirea operatorului economic care 
este liderul asociaţiei) să reprezinte asociaţia la prezenta procedură de atribuire.   
 
Semnăturile asociaţilor: 
 

     
 Reprezentant  

ofertant 
(lider de asociaţie) 

Reprezentant 
asociat 1 

Reprezentant 
asociat 2 

………
……… 

Numele/denumirea 
asociatului 

    

Numele persoanei 
autorizate 

    

Semnătura 
autorizată 

    

 

Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
 
Notă: Dacă nu sunt asociaţi, se va bifa mai jos şi se va completa:  

□  N/A – nu este cazul. 

 

    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
Ofertant / Lider de asociaţie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

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

 
 
 

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 mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de 
.................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia 
serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, 
precum şi moneda ofertei) 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din 
anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular) 
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),  

 
L.S. 

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr………./………… 

 
 
1. Parti contractante: 
 
 Acest acord este incheiat intre: 
 S.C. _______________ cu sediul in ____________, reprezentata prin ______________  
                                                            (adresa,tel.,fax)                                                      
Director General și _____________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant 
general 
 
si 
 
S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________, 
                                                                                                    (adresa,tel.,fax)                                                      

reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director 
Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 
 
2. Obiectul acordului: 
 
Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului acord sunt_________________ de: 
            (lucrari,produse,servicii) 
 

- ____________________ 
- ____________________. 
 

Art.2. Valoarea  ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. 
                                 (lucrari,produse,servicii) 
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 
            
- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general                                                                                                                                
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate 
                                                                                                                       (lucrari,produse,servicii) 
in perioada respectiva. 
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ 
                (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
____________________________ de catre beneficiarul __________________________ 
                (lucrarilor, produselor, serviciilor)                                                       (denumire autoritare 
contractanta) 
Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu  
                                                                 (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract. 
Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului 
verbal incheiat la terminarea ________________________. 
                                                                                        (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 
 
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu 
dispozitiile legale. 
 
3. Alte dispozitii: 
 
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ 
                                                                                 (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 
si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in 
fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea 
____________________ nerealizata la termen. 
           (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii 
penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. 
 



  

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe 
care contractantul le are fata de investitor conform contractului___________________. 
                                                                                                            (denumire contract) 
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, 
litigiile se vor solutiona pe cale legala. 
 
 Prezentul acord s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________    _________________________ 
              (contractant)                      (subcontractant)   

 
 
 
 



  

 
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 realiza 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:  
1. Toţi asociaţii sunt obligaţi să rămână în asociaţie pe întreaga durată a contractului. 
2. _________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________  
Data completarii:___________             
 
 LIDERUL ASOCIATIEI,                                                                            ASOCIAT, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  ..............………......................                                                                             
(denumirea şi datele ofertantului) 

CENTRALIZATOR 

 OFERTANT/ASOCIAŢI / SUBCONTRACTANŢI / TERTI SUSTINATORI 

Date ofertant: 

Ofertant  Denumire ofertant: SC…. 

 Sediul  

 CUI  

 Cod fiscal  

 Tel./Fax.  

Date asociati: 

 Lider asociere   Denumire lider: SC…. 

 Sediul  

 CUI  

 Cod fiscal  

 Tel./Fax.  

 Partea/părţile din contract ce urmează a fi   
 realizata/realizate de lider 

 

 Asociat 1 Denumire asociat1: SC…… 

 Sediul  

 CUI  

 Cod fiscal  

 Partea/părţile din contract ce urmează a fi   
 realizată/realizate de asociat 

 

  Asociat… Denumire asociat….. 

 Sediul  

 CUI  

 Cod fiscal  

 Partea/părţile din contract ce urmează a fi   
 realizată/realizate de asociat 

 

Date subcontractanti: 

Subcontractant al SC….. Denumire subcontractant1 : SC …… 

 Sediul  

 CUI  

 Cod fiscal  

 Partea/părţile din contract ce urmează a fi   
 realizată/realizate de subcontractant 

 

Date terti sustinatori  

Tert sustinator  al SC….. Denumire tert sustinator : SC …… 

 Sediul  

 CUI  

 Cod fiscal  

 Partea/părţile din contract ce urmează a fi   
 realizată/realizate de subcontractant 

 

                                                        
Data completării: ............................ 
Operator economic 
…………………………… 
(Semnătura autorizată)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Denumire operator economic Formular  3 

Adresa si datele de identificare  

 
 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT ŞI 

AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 

 
 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
..................................................................................................................................................(denu
mirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
    Subsemnatul declar ca 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, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
......................................................................................... (denumirea şi adresa autorităţii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră. 
 
 

 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

Personal angajat    

Din care personal de conducere    

Din care personal de specialitate    

 

(În cazul solicitării) 
Anexez la declaratie CV-urile personalului de specialitate. 

 
 

 

 Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa semneze 
oferta 

_________________________________________________ 

Data completarii: 
___/___/______ 

 
Semnatura si stampila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Denumire operator economic Anexa la Formular  3 

Adresa si datele de identificare  

 
 

PERSONALUL CHEIE AL OFERTANTULUI 
PROPUS PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR 

 
Subsemnatul.................................................................................................., 

................................................ (functia) al operatorului economic 

....................................................... declar pe propria răspundere ca pentru îndeplinirea contractului 
de ____________________ voi folosi următorul personal: 
 

Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele Funcția propusa 
Studii de 

specialitate 

Vechimea in 
specialitate 

(ani) 

0 1 2 3 4 

1     

2     

3     

4     

 
Nota: 
Pentru fiecare persoana propusa se prezintă curriculum vitae 
In cazul în care se pregăteşte o oferta în asociere se vor preciza distinct pentru fiecare membru al 
asocierii personalul alocat acestui obiectiv. 
 

 Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa semneze 
oferta 

_________________________________________________ 

Data completarii: 
___/___/______ 

 
Semnatura si stampila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 Formular  4 

  

 
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
                             Declaraţie de disponibilitate  
privind încheierea contractului colaborare / muncă în cazul în care oferta va fi declarată 
câştigătoare 
 
 
Subsemnatul __________________________, cu datele de identificare _______________, având 
în vedere procedura pentru atribuirea contractului ______________, declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunea excluderii din procedura a ofertantului ___________________________________ 
şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice că, în cazul în care oferta formultă de 
acesta va fi declarată câştigătoare, 
 
Mă angajez să închei cu ofertantul un contract de colaborare / contract de muncă pentru un 
program de ____ ore pe saptămână / ____ ore pe zi, pe o perioadă egală cu perioada activității 
pentru care am fost desemnat. 
 
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 dispun. 
 
Înţeleg că în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
 
 

    
 

 Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa semneze 
declaratia 

Data completarii: 
___/___/______ 

Semnatura si stampila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 






