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FORMULAR nr. 3

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa  ………………………….....................……………………………………,  cu  sediul  în
…………………………...…………………………………………………………………,  înmatriculată  la  Registrul
Comerţului  sub  nr.  ………………………,  CUI  ………………,  atribut  fiscal  ……,  reprezentată  legal  prin
…...................................…………………………………………,  în  calitate  ...………………………....………,
împuternicim  prin  prezenta  pe  ……………............………………,  domiciliat  în  ……………...................……
…………… …………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP
…….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de
……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. ……………………, organizată în
scopul atribuirii contractului de ..............................……………… - autoritate contractantă …………………………
.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1.  Să  semneze  toate  actele  şi  documentele  care  emană  de  la  subscrisa  în  legătură  cu  participarea  la

procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul

şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3.  Să  răspundă  solicitărilor  de  clarificare  formulate  de  către  comisia  de  evaluare  în  timpul  desfăşurării

procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu
privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin
de identitate, carte de identitate, paşaport). 

    Data Denumirea mandantului

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

                                                                               reprezentată legal prin
                                                            ___________________________

 (Nume, prenume)

___________________________
 (Semnătura autorizată şi ştampila)
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BANCA / SOCIETATE DE ASIGURĂRI                                                                         FORMULAR nr. 4
......................................
(denumire, sediu, telefon, fax)

MODEL INSTRUMENT DE GARANTARE
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre ___________________________________________
                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, (denumirea contractului
de achiziţie publică) noi ____________________, având sediul înregistrat la ______________________, 
                       (denumirea băncii) (adresa băncii) 
ne obligăm faţă de _________________________________ să plătim suma de
                                  (denumirea autorităţii contractante)
___________________ (în litere şi în cifre), neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza
declaraţiei  acestuia  cu  privire  la  culpa  persoanei  garantate. (conform  prevederilor  art.  36  alin.(4)  HG
nr.395/2016 cu toate modificările si completările ulterioare), din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre
situaţiile următoare:

a) ofertantul _____________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
                             (denumirea/numele)
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în termenul prevăzut la art. 39
alin. (3) din HG nr.395/2016 cu toate modificările si completările ulterioare;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________ a refuzat să semneze 
                                                                                                  (denumirea/numele)
contractul de executie în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este  irevocabila si  valabilă până la data de ………………… şi devine nulă în cazul
neacceptării ofertei depuse sau dacă contractul a fost încheiat de un alt ofertant.

Valabilitatea  garanţiei  poate  fi  extinsă,  în  cazul  în  care  este  necesar,  la  solicitarea  UAT  Comuna
Bărbulești, Județul Ialomița, cu sediul in comuna Bărbulești, strada șoseaua Urziceni-Ploiești, nr. 1141, Județul
Ialomița, cu acordul prealabil al ofertantului.

Dacă până la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanţie, nu s-a primit la ghişeele băncii,
din partea Autoritatii contractante – UAT Comuna Bărbulești, Județul Ialomița, cu sediul in, comuna Bărbulești,
strada  șoseaua Urziceni-Ploiești,  nr.  1141,  Județul  Ialomița,  nici  o  cerere  scrisă  de  executare,  în  strictă
conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus, această scrisoare de garanţie bancară devine, în mod
automat, nulă şi neavenită, indiferent dacă este sau nu restituită.

*Scrisoarea de garantie trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la
prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Parafată de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____
(semnătura autorizată)
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FORMULAR nr. 5

OPERATOR ECONOMIC
  _____________________
     (denumirea/numele)

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

Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de
ofertant / ofertant asociat/tert  sustinator/subcontractant la procedura de (se menţionează procedura) pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ..................................................... (denumirea lucrării
şi codul CPV), la data de .................. (zi/lună/an), organizată de .................................................... (denumirea
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere, că:
- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare,
- nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv sau nu
se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 60 alin. (1) lit.d) din Legea nr.98/2016 cu 
modificările şi completările ulterioare, cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul UAT Comuna 
BĂRBULEȘTI, Județul Ialomița. 

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 orice documente
doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .................................................

Numele  şi prenumele semnatarului                     ....................................................

Capacitate de semnătura         ...................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului          .....................................................

Ţara de reşedinţă                         ................................................

Adresa         .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                          ..............................................

Telefon / Fax         .....................................................

Data                         .....................................................
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FORMULAR nr. 6
          Operator economic
    ___________________
          (denumirea/numele)      

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI

 Prin  aceastã  declaratie,  subsemnat(ul)/a  ………………………………..    reprezentant  legal  al
………………………………………….,  participant  la  licitatia  pentru  executia:  ………………….(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                                    Ofertant,

                                                                                     Numele si prenumele

                   …………………

                    (semnătură)
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FORMULAR nr. 7
Operator economic
................................ 
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul ……………………............................... (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate),
reprezentant  al  ………………………............................................ (denumirea  ofertantului  si  datele  de
identificare) declar pe propria raspundere 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 social si al relatiilor de
munca.

De  asemenea,  declar  pe  propria  raspundere  că  la  elaborarea  ofertei  am ţinut  cont  de  obligaţiile
referitoare  la  condiţiile  de  muncă şi  de  protecţie  a  muncii  şi  am inclus  costul  pentru  îndeplinirea  acestor
obligaţii.

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

Data                                    Ofertant,
                                                                                     Numele si prenumele

                   …………………

                    (semnătură)
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FORMULAR nr. 8
OPERATOR ECONOMIC
  ____________________
     (denumirea/numele)

DECLARATIE CUPRINZAND – INFORMATIILE CONSIDERATE CONFIDENTIALE

Subsemnatul ____________, reprezentant legal al ________________________________            
(denumire  si date de identificare operator economic)  
declar pe propria răspundere că pentru lucrarea „...........................................................................”, urmatoarele
informatii cuprinse in propunerea tehnica/propunerea financiara sunt confidentiale:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei      ............................................
Numele  şi prenumele semnatarului  ............................................
Capacitate de semnătură                                                              ...........................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului                                                                        ..........................................
Ţara de reşedinţă    .....................................................
Adresa    ....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)    ....................................................
Telefon / Fax                                  ....................................................
Data
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OPERATORUL ECONOMIC
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

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

1.  Examinând  documentaţia  de  atribuire,  subscrisa  ………………………………………………,
(denumirea/numele  ofertantului)  ne  oferim  ca,  în  conformitate  cu  prevederile  şi  cerinţele  cuprinse  în
documentaţia de atribuire, să executăm lucrările …………………………………...., (denumirea contractului) în
valoare  de  ………………………………lei  (suma  în  litere  şi  în  cifre)  –  contract  în  valoare  totală  de
……………….. lei la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată 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 cat
mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de
execuţie anexat în …………………..………………;  ……… (perioada în litere şi în cifre) luni/zile calendaristice.

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata 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, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant
între noi.

5. Precizam 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 completării: ……………
Nume, prenume: ………………………………………..
Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………, autorizat să semnez
oferta pentru şi în numele …………………………………………………… …………………………………………… 
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OPERATORUL ECONOMIC
(denumirea/numele)

ANEXA   LA FORMULARUL DE OFERTA

                                                                                    
1. Valoarea totală ofertată a contractului  ……………………….……… lei fără TVA;

                2. Durata de execuţie .............................……………………….….…………… nr. luni;

               3. Valoarea realizată de subcontractanţi  ……………….…(% din preţul total ofertat) 

               4. Durata garantiei de buna executie – ..................... luni 

                                                                                 Ofertant,

                                                                         ................................
                                                                      (Semnătura autorizată)
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ANEXA 1E

ORGANIGRAMA
(Se completează de către ofertantul pentru execuția  de lucrări.)

Titlul contractului: _______________________________

PENTRU  ÎNDEPLINIREA  CONTRACTULUI  OFERTANTUL  VA  PREZENTA MODUL  DE  ACCES  LA
URMĂTORII SPECIALIȘTI

- Responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de  construcţii (RTE în domeniul 2, cel putin subdomeniul 2.1.-  
construcții rutiere și drumuri)          .............................. 

- Responsabil cu managementul calității     ..............................

- Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ..............................

Se vor prezenta  informații privind modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile 
acestora:
-  fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză;
-  fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii 
serviciilor respective. 

Autoritatea contractantă va solicita operatorului  economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului  de
atribuire asupra ofertelor admisibile dovada îndeplinirii criteriilor privind calificările educaționale și profesionale,
prin prezentarea următoarelor documente:

1. CV –uri

2. Certificate/atestate/autorizații

3. fișe de post/contract de muncă/angajamente/contracte de colaborare/decizii de numire.

alte documente similare.

Data ................................ 

Operator economic, 
…………………………. 
(semnătura autorizată şi ştampila)
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ANEXA 3E

SURSE DE MATERIALE
(Se completează de către ofertantul pentru execuția  de lucrări.)

Titlul contractului: ___________________________________________________________

Prezentăm sursele  de materiale  avute  în vedere pentru materialele  utilizate  la  execuţia  lucrărilor  pentru  a
răspunde următoarelor cerinţe: 

a)  identificarea  şi  prezentarea  surselor  posibile  pentru  principalele  materiale  necesare  realizării
lucrărilor prevăzute: 
Pentru fiecare sursă de materiale identificată se indica volumele de material estimate a fi livrate de la sursa
respectivă, denumirea sursei, adresa sursei – localitate, judet, strada, nr., telefon, email, fax), persoana de
contact pentru eventuale informatii, unitatea de masura si pretul pe unitatea de masura respectivă. 

b)  realizarea  şi  prezentarea  analizei  traseelor  (sursa  –  şantier)  care  urmează  a  fi  parcurse  pentru
aprovizionarea cu materiale în zona şantierului.
Pentru traseele alese și analizate se va mentiona lungimea traseului in km.

Prezenta  anexa  poate  fi  insotită  de  oferta  de  pret  pentru  materialele  respective,  pe  cantităti  apropiate
proiectului de la furnizorul respectiv.

Data ................................ 

Operator economic,
………………………….

(semnătura autorizată şi ştampila)
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ANEXA 4E

MANAGEMENTUL ASIGURĂRII CALITĂŢII
(Se completează de către ofertantul pentru execuția  de lucrări.)

Titlul contractului: ____________________________________________

Se vor furniza informaţii privind sistemul de management al asigurării calităţii conform cerinţelor din Caietul de
Sarcini şi se vor prezenta Programul de asigurare a calităţii propus pentru toate activităţile aferente executării
contractului  şi  descrierea  sistemului  calităţii  aplicat  la  toate  activităţile  din  executarea contractului,  inclusiv
listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calităţii. 

Programul calităţii trebuie sa cuprindă:
-  Descrierea sistemului  calităţii  aplicat  la  lucrare, inclusiv  listele cuprinzând procedurile  aferente sistemului
calităţii;
- Listele cuprinzând procedurile tehnice de execuţie a principalelor lucrări privind realizarea obiectivului şi planul
de control al calităţii, verificării şi încercării;
- Laboratoarele utilizate şi autorizate, cu grad corespunzător lucrărilor .
-  Copie a certificatului ISO 9001 – certificarea calității  pentru lucrări  de construcție similare ce fac obiectul
prezentei documentații (lucrări de drumuri)

Planul calităţii propus va cuprinde minimum următoarele subpuncte
- Scopul şi domeniul de aplicare
- Părţile implicate în realizarea lucrării
- Modul de asigurare al calităţii aplicabil şi personalizat pentru lucrarea ofertată
- Lista documentelor şi procedurilor conform ISO sau echivalent
- Lista standardelor şi prescripţiilor tehince care vor fi aplicate pe parcursul lucrării
- Controlul documentelor şi a datelor
- Identificarea şi trasabilitatea
- Asigurarea tehnică propusă pentru execuţia lucrării
- Inspecţii şi încercări
- Controlul AMC-urilor utilizate
- Recepţia lucrărilor
- Perioada de garanţie şi postgaranţie

Data ................................ 
Operator economic, …………………………. 
(semnătura autorizată şi ştampila)
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Acord de asociere

Nr.....................din..................................

1. PĂRȚILE ACORDULUI 
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în ...........................................,str. .................................................
nr...................,  telefon  .....................  fax  .........................,  înmatriculata  la  Registrul  Comerţului
din  .........................................  sub  nr...........................,cod  de  identificare  fiscală....................................,
cont  ............................................deschis  la...............................................................  reprezentată
de ......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -LIDER
DE ASOCIERE

şi 

S.C.................................................,  cu sediul în ..................................,str.  ................................  Nr...................,
telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ........................................
sub  nr............................,cod  de  identificare  fiscală....................................,  cont
.............................................deschis  la............................................  reprezentată
de  .................................................................având  funcţia  de..........................................  .  în  calitate  de
ASOCIAT ….

şi 

………………………………………………..

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. ___________________________
… ___________________________________
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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 ACORDULUI

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. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII

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. RĂSPUNDERE

5.1  Părţile  vor  răspunde  solidar  şi  individual  în  fața  Beneficiarului  în  ceea  ce  priveşte  toate  obligaţiile  şi

responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

4. ALTE CLAUZE

 6.1 Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-

şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere.

6.2 Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze sau sa

transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris

prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.

6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi  condiţiile de prestare a lucrărilor,  cu

prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.
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5. SEDIUL ASOCIERII

7.1 Sediul asocierii va fi in ……………………………………………(adresa completa, nr. de tel, nr. de fax, e-

mail).

8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

8.1 Asocierea încetează prin :
a) hotărârea comună a membrilor asociați ;
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere;
c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii  obiectivului  de activitate sau a obligațiilor  asumate de

părți;
d) alte cazuri prevăzute de lege ;

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

10. Litigii
10.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate

de către instanţa de judecată competentă

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi …..................................  în …........  exemplare originale, câte
unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritatea contractantă.

LIDER ASOCIAT

Semnătura ………………

ASOCIAT 1

Semnătura ………………

…………………………….
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DECLARATIE
privind legalizarea asocierii

Subsemnatul ………………. (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant  legal al: 
 Asociatului (1) .……. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

Subsemnatul ………………. (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant  împuternicit al 
 Asociatului (2) …….. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

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

Subsemnatul ………………. (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant  împuternicit al 
 Asociatului (n) .…..... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

Ne angajăm ca în cazul declarării ofertei asociaţiei formate din operatorii economici sus-menţionaţi
ca  fiind  câştigătoare,  să  prezentăm înainte  de  semnarea  contractului  de  achiziţie  publică,  contractul  de
asociere legalizat, în original. 

Înţelegem că în cazul neconformării cu această cerinţă, încheierea contractului de achiziţie publică
cu autoritatea contractantă nu va fi posibilă.

Data completării

…………………          

Asociatul (1),
_________________

(semnătura autorizată)

Asociatul (2),
_________________

(semnătura autorizată)

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

Asociatul (n),
_________________

(semnătura autorizată)

Notă: Acest formular se va completa de către toți asociatii
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ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr………./…………

La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre _______________
__________________________  (denumire autoritare contractanta ) avand ca obiect

………………………………………..

1. Parti contractante:
Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in __________ 

(adresa), date de contact ____________________ (tel- fix/mobil., fax,e- mail,) date identificare (CUI, numar
inmatriculare) , reprezentata prin __________________ 
( reprezentanti legali) , denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. _______________ cu sediul in __________ ( adresa), date de contact ____________________ (tel-
fix/mobil., fax,e- mail,) date identificare (CUI, numar inmatriculare) , reprezentata prin __________________ (
reprezentanti legali), denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului- lucrari ce urmeaza a fi subcontractate:
Art. 1. Lucrarile ce fac obiectul prezentului contract sunt parte componenta a lucrarilor ce se vor executa
pentru .…………………:

- ____________________
- ____________________.

Art. 2. Valoarea  lucrarilor este de ….. lei din care  …….. lei  fara TVA la care se adauga TVA in suma de ….
lei, conform ofertei prezentate de subcontractant, anexa la prezentul acord.
Art. 3. (1) 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 lucrarilor executate in perioada respectiva.
- plata lucrarilor se va face in limita asigurarii finantarii de catre beneficiarul lucrarilor .
            (2) Plata se poate realiza direct de catre autoritatea contractanta daca subcontractantul va solicita
acest lucru cu conditia exprimarii optiunii in acest sens, conform art. 218 alin. (1) din Legea 98/2016. Daca
subcontractantul va solicita acest lucru, vor fi incidente prevederile art. 218 alin. (2) si (3) din Legea 98/2016 .
Art. 4. Durata de executie a lucrarilor este in conformitate cu 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 receptia lucrarilor
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Art. 6.  Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile
legale.

3. Alte dispozitii:
Art. 7. Pentru nerespectarea termenului de executie a lucrarilor si neincadrarea din vina subcontractantului,
in  durata  de  executie  angajata  de  contractantul  general  in  fata  beneficiarului,  subcontractantul  va  plati
penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen.

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 autoritatea contractanta conform contractului de achizitie publica ce se va incheia.
Subcontractantul isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de
catre contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.
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 contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

Contractant Subcontractant 1 Subcontractant 2 Subcontractant 3 ...................

0 1 2 3 4
(numele 
operatorului 
economic)

(numele 
operatorului 
economic)

(numele 
operatorului 
economic)

(numele 
operatorului 
economic)

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

(numele persoanei 
autorizate)

(numele persoanei 
autorizate)

(numele persoanei 
autorizate)

(numele persoanei 
autorizate)

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

(semnătura 
persoanei 
autorizate să 
semneze acordul 
de subcontractare)

(semnătura 
persoanei 
autorizate să 
semneze acordul 
de subcontractare)

(semnătura 
persoanei 
autorizate să 
semneze acordul 
de subcontractare)

(semnătura 
persoanei 
autorizate să 
semneze acordul 
de subcontractare)

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

Declarăm  pe  propria  răspundere,  sub  sancţiunea  excluderii  din  procedură  a  ………………………..
(denumirea/numele  operatorului  economic  /  grupului  de  operatori  economici  care  a/au  depus  oferta)  şi  a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere, având în vedere informaţiile din
invitaţia de participare, că niciun subcontractant nu se află în situaţia prevăzută de art. 60 din Legea 98/2016.

Data completării …………………….. 
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Model - Angajament privind susţinerea tehnica – Experiență similară

Terţ susţinător tehnic
..........................
(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 ..............................  (denumirea contractului de
achiziţie publică), 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 de natură tehnică, pe parcursul
derulării  contractului,  să garantăm, necondiţionat şi  irevocabil  autorității  contractante achizitoare, susținerea
tehnică pentru  îndeplinirea contractului  conform ofertei  prezentate  şi  a  contractului  de achiziţie  publică  ce
urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost
incluse în propunerea tehnică.

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, alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile 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,
........................... .....................

(semnătură autorizată)
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Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiență similară

Terţ susţinător tehnic
..........................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE 
PRIVIND EXPERINȚA SIMILARĂ

Subsemnatul,  ...............................................  (nume  și  prenume) în  calitate  de  împuternicit
al  ................................................................  (denumirea  terţului  susţinător  tehnic),  având  sediul  înregistrat
la .............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.: ...............................,
fax: ............................,
e-mail: ......................................................,
Cod fiscal .............................,
Certificat de înmatriculare/înregistrare ..................................  (nr.  înmatriculare/înregistrare, data), obiectul  de
activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

Activităţi  CAEN  pentru  care  există  autorizare  ..................................  (se  va  solicita  după  caz,
certificatul  constatator  conform căruia  operatorul  economic  îndeplineşte  condiţiile  de  funcţionare  specifice
pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare)
2._____________________________________________________
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul de mai jos 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.

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau 
contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

Subsemnatul  autorizez  prin  prezenta  orice  instituţie,  societate  comercială,  bancă,  alte  persoane
juridice  să  furnizeze  informaţii  reprezentanţilor  autorizaţi  ai  .................................................................
(denumirea  şi  adresa  autorităţii  contractante)  cu  privire  la  orice  aspect  tehnic  şi  financiar  în  legătură  cu
activitatea noastră.

Operator economic,
..................................
Nume și prenume.............................(semnătură autorizată)

Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiență similară
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Formular nr. 18
OFERTANTUL
____________________
       (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
LUCRARI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul,  .....................................................  reprezentant  împuternicit
al .................................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
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 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  si  adresa  autoritaţii  contractante)  cu  privire  la  orice  aspect  tehnic  si  financiar  in  legatură  cu
activitatea noastră.

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

Ofertant,
__________________
(semnatura autorizata)
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Anexa la Formular nr. 18
OFERTANTUL 
____________________
       (denumirea/numele)

Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului

Adresa

Calitatea
executantului1)

Preţul total
al

contractului
fara TVA 

Procent
îndeplinit

de
prestator

%

Cantitatea
(U.M.)

Perioada de
prestare2)

0 1 2 3 4 5 6 7

1

2

.....

Ofertant,
__________________
(semnatura autorizata)

1)  Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi  de: contractant sau
contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.
2) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a contractului
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Formularul nr. 19
OFERTANTUL
    ......................
     (denumirea/numele)

FIȘA DE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ LUCRARI*)

    1. Denumirea si obiectul contractului:
        Numarul si data contractului:
    2. Denumirea/numele Beneficiarului/Clientului:
        Adresa Beneficiarului/Clientului:
        Tara:
    3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
       (se bifeaza optiunea corespunzatoare)
    [ ] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
    [ ] contractant asociat
    [ ] subcontractant
    4. Valoarea contractului                               exprimata in                       exprimata in
                                                                           moneda in care                    echivalent
                                                                           s-a incheiat                               euro
                                                                           contractul
    a) initiala (la data semnarii contractului):               ...                             ...
    b) finala (la data finalizarii contractului):                ...                             ...
5. Dacă  au  fost  litigii  privind  îndeplinirea  contractului,  natura acestora, valoarea în litigiu (echivalentul în 

EURO)   şi  modul  lor  de  soluţionare:_______________________________
6. Durata de executie a serviciilor (luni)

a) contractată :
b) efectiv realizată;

            c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrarilor:
8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 
contract:

Ofertant,
....................

(semnatura autorizata)

*) se completează fişe distincte pentru fiecare contract în parte
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