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

Înregistrat la sediul autoritatii contractante
nr. ______data _________ ora _____

Formular nr. 1

Scrisoare de înaintare a ofertei
Catre ..........................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului publicitate publicat în SEAP cu nr ................. din.........................
(ziua/luna/anul), pentru atribuirea
contractului ....................…………………………………….(denumirea contractului de achizitie publica),
noi .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) va transmitem alăturat
Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continând oferta.

2. Persoana de contact (pentru aceasta procedura)
Nume și
prenume
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 .............................................
Email
Data .............................................



Formular nr. 2
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,
_______________________________________________________________________________(denumire/n

ume şi sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în
acte publice, faptul că nu ne aflăm în situaţia prevăzută la:

1). - art. 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 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. 181 -185 din Legea nr.
78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare;
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). - art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv nici o persoană care
este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
____________________________ sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control
( denumire operator economic)
nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevăzute in art. 164
alin (1) din Legea 98/2016.

De asemenea, declar faptul că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori
economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă
individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

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.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

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

Operator economic,
_________________

(numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila)

Nota: Documentul se prezinta de catre ofertant (individual/grup operatori), subcontractanti si/sau terti
sustinatori – daca sunt nominalizati in cadrul ofertei.

http://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41995922&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gezdmobyge/legea-nr-286-2009-privind-codul-penal?pid=&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41995383&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41995418&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gezdmobyge/legea-nr-286-2009-privind-codul-penal?pid=&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?pid=65401735&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?pid=23439113&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?pid=&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?pid=65402587&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?pid=65402587&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?pid=65402602&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?pid=65402602&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gu3dsnzr/legea-nr-535-2004-privind-prevenirea-si-combaterea-terorismului?pid=63695715&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gu3dsnzr/legea-nr-535-2004-privind-prevenirea-si-combaterea-terorismului?pid=63695762&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gu3dsnzr/legea-nr-535-2004-privind-prevenirea-si-combaterea-terorismului?pid=63697829&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gu3dsnzr/legea-nr-535-2004-privind-prevenirea-si-combaterea-terorismului?pid=63697832&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gu3dsnzr/legea-nr-535-2004-privind-prevenirea-si-combaterea-terorismului?pid=&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gmzdsojrha/legea-nr-656-2002-pentru-prevenirea-si-sanctionarea-spalarii-banilor-precum-si-pentru-instituirea-unor-masuri-de-prevenire-si-combatere-a-finantarii-terorismului?pid=64061055&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gu3dsnzr/legea-nr-535-2004-privind-prevenirea-si-combaterea-terorismului?pid=63697824&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41994745&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=96797768&d=2016-06-13


Formular nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 şi 167
din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul (a) .............................................(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de
ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică având ca obiect ................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării
şi codul CPV), la data de.................................(zi/lună/an), organizată de ................................................
(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:

a) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
în România sau în ţara în care sunt stabilit;

b) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice;
c) nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
d) nu am comis nicio abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea;
e) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau

în legătură cu procedura în cauză;
f) nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
g) nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire;
h) nu am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul contractelor de

achiziţii publice, al contractelor de achiziţii sectoriale sau al contractelor de concesiune încheiate
anterior;

i) nu mă fac 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.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate mai sus 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 această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

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

Operator economic,
_________________

(numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila)

Nota: Documentul se prezinta de catre ofertant (individual/grup operatori), subcontractanti si/sau terti
sustinatori – daca sunt nominalizati in cadrul ofertei.

Formular nr. 4



OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

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

Subsemnatul .................................................., în calitate de ofertant la procedura de achiziţie
directa pentru atribuirea contractului de................................................................................................,
cod CPV ................................................., la data de …....................., organizată
de …………………….., Judetul ……………………, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflam în
situaţiile de conflict de interese prevăzute la art.59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice, respectiv;

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a
persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care
fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertantii/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care
fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau supervizare a unuia dintre
ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;

c) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii
concrete ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de
alta natura, ori se afla intr-o situatie de natura sa îi afecteze independenta si impartialitatea
pe parcursul procesului de evaluare;

d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de
conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care
sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii
comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al
furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al
doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in
cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire.

In sensul dispozitiilor de la lit. D), prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care
execrcita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau
îi confer detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

Persoanele din cadrul autoritatii contractante cu functii decizionale si persoanele implicate in
analiza si evaluarea ofertelor conform prevederilor Art.63 din Legea nr.98/2016 fata de care se
raporteaza prezenta declaratie sunt: PĂSTRĂV Grigoraș – Primar; MAIEREAN Aurica – Viceprimar;
CONSTANTINESCU Magdalena – Contabil; TABARCEA Victoria – Secretar ; COTIȘEL
Magdalena– Referent debutant ; PETRĂREANU Ionela Ruxandra-expert achizitii din partea
furnizorului de servicii auxiliare; CONSTANTINESCU Filip – consilier local; GAGNIUC Maria –
consilier local; SFEICA Haralampie – consilier local; VOROBCHEVICI Ioan Arcadie – consilier local;
MARES Garafila – consilier local; DRANCA Radu Constantin – consilier local; DRANCA Ioan –



consilier local; MORAR Gheorghe Toma – consilier local; SOFIAN ion – consilier local si IACOBAN
Viorica – consilier local.

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.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de ............. (30 zile de la data limita prevazuta
pentru depunere oferte mentionata la nivelul Anuntului publicitate)

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

Operator economic,
_________________

(numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila)

Nota: Documentul se prezinta de catre ofertant (individual/grup operatori), subcontractanti si/sau terti
sustinatori – daca sunt nominalizati in cadrul ofertei.

Formular nr. 5



OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE MEDIU,
IN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Prin aceasta declaratie subsemnat(ul)/a ……………………………………………………..…., reprezentant
legal al ………………………………………….. , participant la procedura ‘’cumparare directa’’ conform Anunt
publicitate nr. …… din …………. pentru atribuirea contractului de lucrari
de ……………………………………………………….……… , organizata de …………………………

DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in declaratii,
ca la intocmirea ofertei s-a tinut cont de prevederile legislatiei nationale si europene in vigoare in domeniul
mediului, social i al relatiilor de munca, de asemenea declaram ca in cazul in care vom fi semnatari ai
contractului de servicii vom respecta si implementa prestarea serviciilor cuprinse in oferta conform
reglementarilor nationale si europene privind mediul, relatiile sociale si de munca.

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

Operator economic,
_________________

(numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila)

Nota: Documentul se prezinta de catre toti operatorii economici implicati in oferta - ofertant (individual/grup
operatori), subcontractanti, terti sustinatori

Formular nr. 6



Operator economic
___________________

(denumirea/numele)

Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului
și protecția mediului

Prin aceastã declaratie subsemnat(ul)/a ……………………………….. reprezentant legal
al …………………………………………., participant la procedura de atribuire a contractului de excutie lucrari
pentru ………………….(obiectivul de investitie) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de
fals si uz de fals în declaratii, cã vom respecta si implementa executia lucrarilor cuprinse în ofertã conform
reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri
colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul mediului si protectiei mediului.

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 completării ......................

Operator economic,
_________________

(numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila)

Formular nr. 7



OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subscrisa ............................. (denumirea/numele

ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în de atribuire si legislatia
specifica in vigoare, să incheiem cu autoritatea contractanta contractul de lucrari de .................................
(denumirea lucrarii), pentru suma de .................................... (suma în litere şi în cifre) Lei, la care se adauga
taxa pe valoarea adaugata in valoare de .............. lei (suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executam lucrarile în
termen de .......... zile (durata în litere şi cifre) de la data semnarii contractului de lucrari.

3. Ne angajăm să menţinem aceasta 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. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.

5. Precizăm că:
depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în

mod clar „alternativă";
nu depunem ofertă alternativă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
6. Am înţeles şi consimţim ca, 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. înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe

care o puteţi primi.

Data completarii: ......................
Nume si prenume: ......................

____________________, (semnătură), în calitate de_____________________________ , legal autorizat să semnez
oferta pentru şi în numele__________________________________________________ (denumirea/numele
operatorului economic)

Anexa 1 la Formular nr. 7



OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor _________ (% din preţul total ofertat)
executate de subcontractanţi

2. Garanţia de bună execuţie va
fi constituită sub forma: _________
în cuantum de: _________ (% din preţul total ofertat)

3. Perioada de garanţie de bună
Execuţie _________ luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare
(durata de la data primirii ordinului de începere
a lucrărilor până la data începerii execuţiei) _________ zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea
ordinului de începere a lucrărilor (de la data
semnării contractului) _________ zile calendaristice

6. Penalizări pentru întârzieri _________ (% din valoarea care trebuia
la termene intermediare şi sa fie realizata)
la termenul final de execuţie

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 etc.) _________ (% din situaţiile de plată

lunare)

Operator economic,
_________________

(numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila)

Formular nr. 8



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

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016.

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 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:
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.



Formular nr. 9

Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

LISTĂ
CU SUBCONTRACTANŢII

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit
al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe
propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul de mai jos sunt reale.

Nr
crt

Denumire /nume
subcontractant

Datele de recunoaştere ale
subcontractanţilor

Specializare Partea/părţile din contract ce
urmează a fi subcontractate

Operator economic,
_________________

(numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila)



Anexa la Formular nr. 9

ACORD DE SUBCONTRACTARE

Nr…… din…………..2017 Nr…… din…………..2017
S.C. ……………………… S.C. ………………………

La contractul de achiziţie publică nr…….…/……. ……..Încheiat între Comuna Arbore şi
S.C. ……………………… privind …………………………………………………………………..(denumire contract)

Părţi contractante:
S.C. ………………………, CUI …………………….., RC J…../…../….., cu

sediul ……………………………., Str……………………. nr……, cp…………, tel…………………..,
fax ………………….., judeţul ………………., reprezentată prin ……………………… – ……………………,
denumit în cele ce urmează contractant general
şi

S.C. ………………………, CUI …………………….., RC J…../…../….., cu
sediul ……………………………., Str……………………. nr……, cp…………, tel…………………..,
fax ………………….., judeţul ………………., reprezentată prin ……………………… – ……………………,
denumit în cele ce urmează subcontractant.

1. Obiectul contractului:
Art.1. Serviciile ce fac obiectul prezentului contract sunt:
…………………………………………………………………………………………………………….
Art.2. Valoarea serviciilor este conform ofertei prezentate de subcontractant.
…………………………………………………………………………………………………………….
Art.3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume:

- lunar, în termen de ….. zile de la primirea de către contractantul general a facturii întocmite de
subcontractant, contravaloarea serviciilor prestate în perioada respectivă;
Art.4. Durata de prestare a serviciilor este în conformitate cu contractul.
Art.5. Durata garanţiei de buna execuţie este de …… luni şi începe de la data semnării procesului verbal
încheiat la terminarea lucrărilor.
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completă verificată cu dispoziţiile legale.

2. Alte dispoziţii:
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a seviciilor şi neîncadrarea din vina subcontractantului, în
durata de prestare angajată de contractantul general în faţa beneficiarului, subcontractantul va plăti penalităţi
de …..% pe zi întârziere din valoarea lucrărilor nerealizate la termen.
Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute la Art.3, contractantul general va plăti penalităţi de …..%
pe zi întârziere la suma datorată.
Art.8. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care
contractantul le are faţă de investitor conform contractului privind …………………… (denumire contract).
Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor
soluţiona pe cale legala.

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

Contractant,
Operator economic,
_________________
(numele si prenumele in clar a persoanei care
semneaza, stampila)

Subcontractant,
Operator economic,
_________________
(numele si prenumele in clar a persoanei care
semneaza, stampila)



FORMULARUL F3
OFERTANTUL
(denumirea/numele) LISTA

cuprinzand cantitatile de lucrari *)
Obiectul ___________________
Categoria de lucrari __________

Nr
.
crt
.

Capitolul
de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitary
a) materiale
b) manopera
c) utilaj
d)transport
____________
Total
a)+b)+c)+d)

Materia
l
[3X4a]

Manope
ra
[3x4b]

Utilaj
[3x4c]

Transp
ort

[3x4d]

Total(3X4)
sau

(5+6+7+8)

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

2.

…
..

Capitol de lucrare
1.1. Subcapitol
1.2. Subcapitol
…………………...
Capitol de lucrare
2.1 Subcapitol
2.2 Subcapitol
……………………
……………………

Cheltuieli directe: M m U
din care:
- Vut termice
(valoarea
aferenta
pentru
utilaje termice)
- Vut electrice
(valoarea
aferenta
pentru
utilaje
electrice)
U = Vut
termice +
Vut electrice

t T

Alte cheltuieli directe:
- CAS:
- somaj;
- sanatate
- fond acc.munca si boli prof.
- fond garantare creante salariale
- concedii medicale
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: Mo mo Uo to To

Cheltuieli indirecte = To x %
Profit = (To + Io) x %

Io
Po

TOTAL GENERAL: V0=T0+I0+P0

Ofertant,
(semnatura autorizata )

1) Acest formular se va utiliza si pentru intocmirea situatiilor de plata.



FORMULARUL C6

OFERTANTUL
_____________________

(denumirea/numele)

LISTA
cuprinzand consumurile de resurse materiale)

Obiectul __________________
Categoria de lucrari _________

Nr.
crt.

Denumirea resursei
materiale

U.M. Consumurile
cuprinse in
oferta

Pretul unitar
(exclusiv T.V.A.)

Valoarea (exclusiv
T.V.A.)
RON

(col.3 x col.4)

Furnizorul Greutatea
(tone)

0 1 2 3 4 5 6 7

1.
2.
3.
…

………………...
………………...
………………...

Resurse
nenominalizate
(cel mult 20% din
valoarea totala a
resurselor materiale)

….
….
….

_

………….
………….
………….

_

………………..
………………..
………………..

_

…………….
…………….
…………….

…………….

………..
………..
……….

_

………..
………..
………..

……...

TOTAL M RON

euro

Ofertant,
………………………….

(semnatura autorizata )

________________

1) Lista se intocmeste pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari;
ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile de resurse materiale.



FORMULARUL C7
OFERTANTUL

_____________________
(denumirea/numele)

LISTA
cuprinzând consumurile cu mana de lucru 1)

Nr.
crt. Denumirea meseriei Consumurile

(om/ore) cu
manopera
directa

Tariful mediu
- lei/ora-

Valoarea
(exclusivT.V.A.)

RON
(col.2 x col.3)

Procentul 2)

0 1 2 3 4 5

1.
2.
3.
…

………………...
………………...
………………...
…………………

………….
………….
………….
………….

………………..
………………..
………………..
………………..

……………. ………
……. …………….
…………….

-
-
-
-

TOTAL m …………… ……………….. RON …………….
________________ ……………

euro …………

Ofertant,
………………………….

(semnatura autorizata )

______________

1) Lista se intocmeste pentru consumurile cu mana de lucru necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari; ofertantul are
obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile cu mana de lucru, grupate pe categorii de lucrari.
2) Reprezinta remuneratia aferenta mainii de lucru formate din cetateni romani, calculata ca o cota procentuala din valoarea totala a
consumurilor cu mana de lucru.



FORMULARUL C8
OFERTANTUL

_____________________
(denumirea/numele)

LISTA
cuprinzand consumurile de ore functionare a utilajelor de constructii 1)

Nr.
crt. Denumirea utilajului de

constructii
Consumurile

- ore de functionare -
Tariful orar
- lei/ora de
functionare-

Valoarea
(exclusivT.V.A.)

RON
(col.2 x col.3)

0 1 2 3 4

1.
2.
3.
…

………………...
………………...
………………...
…………………

………………….
………………….
………………….
………………….

……………………
……………………
……………………
……………………

……………. …………….
…………….

…………….

TOTAL U ……………
RON …………….
_______________
euro …………

Ofertant,
………………………….

(semnatura autorizata )

________________

1) Lista se intocmeste pentru consumurile de ore functionare a utilajelor necesare pentru indeplinirea intregului contract de
lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor.



FORMULARUL C9

OFERTANTUL
._____________________

(denumirea/numele)

LISTA
cuprinzând consumurile privind transporturile 1)

Nr.
crt. Tipul de transport Elemntele rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie

executate
_____________________________________________________
__

Tone km ore de
transportate parcursi functionare

Tariful
unitar
lei/t x km

Valoarea
(excl.T.V .A.)

RON

0 1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

Transport auto(total),
din care, pe categorii:
1.1. …………….
1.2. ……………...
…………………..
Transport pe cale
ferata(total), din care,
pe categorii:
2.1. …………….
2.2. ……………...
…………………..
Alte transporturi
(total)

TOTAL t RON.
_____________
euro …………

Ofertant,
………………………….

(semnatura autorizata )

1) Lista se intocmeste pentru consumurile privind transporturile necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari;
ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile privind transporturile.


