
  

 

Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru 

demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi 

a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire 

 

 

Orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat numai în original (sau 

semnat cu semnatura electronica extinsa) de ofertant/candidat şi va fi semnat de reprezentantul 

legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În 

acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal. 

 

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori,  orice 

document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al 

grupului de operatori. 

 

Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi 

prezentate  în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă :  original, 

copie legalizată sau copie conform cu originalul (toate acestea trebuind sa fie semnate cu 

semnătura electronica extinsa daca sunt transmise in format electronic). Autoritatea 

contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor declaraţi câştigători prezentarea acestor 

documente în forma originală.  

 

Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele / declaraţiile / certificatele în copie 

conform cu originalul, însoţite de traducerea autorizată în limba romană. 

 

Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât 

informaţiile să fie complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora 

cu documentele de confirmare care vor fi depuse  ulterior la solicitarea autorităţii contractante.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

FORMULAR 1 
 

 

Inregistrata la sediul autoritatii contractante  

Nr. .......... / …………………. 

OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 

Adresa: ………………………………… 

Telefon :………………………………… 

Fax :……………………………………... 

E-mail: ……………………………… 

 

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE A OFERTEI 

 

 

COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL „LIA MANOLIU” 

Cod de identificare fiscală: RO 4203890 

Adresa: B-dul Basarabia, nr. 37-39, Sector 2 

Județ și localitate: Bucuresti Cod postal: 022103 Tara: Romania 

Codul NUTS: RO321 

Telefon/fax : 031 130 01 50 

E-mail:achizitii@csnliamanoliu.ro 

Ca urmare a invitatiei de participare nr. …………… privind aplicarea procedurii simplificate 

proprii pentru atribuirea ACORDULUI CADRU „SERVICII DE PAZA, SUPRAVEGHERE 

SI CONTROL ACCES”. 

 

Subsemnatul ………............…………………….., reprezentant legal / împuternicit al 

operatorului economic / asocierii formate din următorii operatori economici 

....................................................................................................... având ca subcontractant pe 

………………………………………… 

transmitem alăturat următoarele documente care compun oferta noastră: 

 

1. documente calificare; 

2. propunerea tehnică; 

3. propunerea financiară. 

 

 

Date de contact : e-mail : ………….. ; nr telefon : …………, persoana de contact : …….. 

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră. 

 

 

Cu stimă, 

 

[Nume ofertant],        Data completării  

(numele, semnatura autorizata si stampila)    [ZZ.LL.AAAA] 

 



  

 

 

IMPUTERNICIRE 

 

Subscrisa………………………………………………………………………………………….

…, cu sediul în 

…………………………………………………………………………………………………..., 

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

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

calitate de ……………………………………………, 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 ……………………, organizată 

de COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL „LIA MANOLIU” in calitate de autoritate 

contractanta în scopul atribuirii ACORDULUI CADRU „SERVICII DE PAZA, 

SUPRAVEGHERE SI CONTROL ACCES”. 

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

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea 

la prezenta procedură; 

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

parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 

desfăşurării procedurii. 

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

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

cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 

(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).  

 

 

Data:        Denumirea mandantului 

        S.C ……………………….. 

    reprezentată legal prin  

  (Nume,prenume)                           

(Funcţie) 

       (Semnătura autorizată şi ştampila) 

 



  

 

FORMULARUL 2 
Operator economic, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

DECLARATIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din 

Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice 
 

1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant 

împuternicit al ..............................................................., declar pe propria răspundere, în calitate de 

ofertant la procedura în scopul atribuirii ACORDULUI CADRU „SERVICII DE PAZA, 

SUPRAVEGHERE SI CONTROL ACCES, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu 

ne aflăm în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 

privind achiziţiile publice. 

2. Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca prin prezenta înțeleg că autoritatea contractantă poate 

exclude un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care ia la cunoştinţă că 

operatorul economic se află, având în vedere acţiunile sau inacţiunile săvârşite înainte sau în cursul 

procedurii, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, de natură să atragă excluderea din procedura de atribuire. 

3. 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, 

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea 

noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem. 

4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante COMPLEXUL 

SPORTIV NATIONAL „LIA MANOLIU”, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu 

activitatea noastră. 

5. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» din Codul Penal 

referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în 

art. 175 (din Noul Cod Penal) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea 

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

împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare 

de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.» 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de 

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

____________________________________ 

                                                       (denumire/nume operator economic) 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul 

ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, 

semnata de reprezentantul sau legal. 

 

Operator economic, 

______________________ 

(denumirea/numele) 

 



  

 

FORMULARUL 3 
Operator economic, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

FIȘA DE INFORMAȚII GENERALE 

 

 

1. Denumirea/numele: 

 

2. Codul fiscal: 

 

3. Adresa sediului central/puncte de lucru: 

 

4. Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare: 

 

6. Cod CAEN: 

 

7. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: 

Anul Cifra de afaceri anuală 

- lei - 

Cifra de afaceri anuală 

- echivalent euro - 

2019   

2020   

2021   

Media celor 3 ani:    

 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul 

ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în 

parte, semnata de reprezentantul sau legal. 

 

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

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 

 

 

 



  

 

Anexa 1 Formular 3 

Terț susținător tehnic si/sau profesional 

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

(denumirea) 

DECLARATIE  

privind experiența similară  

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea ofertantului), declar pe 

propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în 

tabelul anexat privind experiența similară, ………….., pentru îndeplinirea contractului de achiziție 

publică ............................(denumirea contractului,) sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, 

situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor 

din prezenta declarație. 

 

LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI/SERVICII EXECUTATE/PRESTATE 

 
 

Nr.crt. 

 

 

 

 

Obiect 

cont

ract 

 

 

Denumirea/ 

nume 

benefic

iar 

/client 

Adresa 

 

Calitatea 

ofertantu

lui*) 

 

Preț contract sau 

valoarea 

lucrarilor/serviciilor 

executate/prestate 

(în cazul unui contract  

aflat în derulare) 

 

Procent 

îndepli

nit de 

ofertan

t (%) 

 

Perioadă derulare 

contract**) 

Data 

începere  

Data 

finalizare  

1        

2        

...        

 

 

 

       

 

 Prezenta declarație este anexă la „Formularul nr. 3 – Fisa de informatii generale” privind 

susținerea noastră tehnică și/sau profesională oferită 

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

                                                     (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 

Data completării: _____/_____/_____       

       

 

Ofertant, 

………………. 

(stampila și semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau 

contractant conducător (lider de asociație) Singurul Antreprenor / Lider de Contract; contractant asociat; 
subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere și de finalizare.                                                                                                                                         



  

 

FORMULARUL 4 
Operator economic, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

  

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURĂRI  

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

(denumirea)  

 

GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE 

 

Denumirea Contractului: ................................................... 

 

Numele și adresa Beneficiarului: 
....................................... 

  

 

Către: ................................................................................................ 

          (denumirea autorității contractante și adresa completă) 

 

Denumirea Contractului: ...............................................................................  

                           (se va completa cu denumirea obiectivului) 
 

Am fost informați că (numele și adresa Contractantului) este Contractantul dumneavoastră pentru acest Contract, 

pentru care este prevăzut să obțină o garanție de bună execuție.  

Noi (numele și adresa instituției financiare)_________________________ ne angajăm irevocabil prin prezenta, să 

vă plătim dumneavoastră, Autoritatea Contractanta/ Beneficiar, orice sumă sau sume care nu depășesc în total 

valoarea de _______________ „Valoarea garantată”, adică ....................................................... reprezentând 5% 

din valoarea contractului mai sus menționat, în mod necondiționat, la prima cerere scrisa a  dvs., pe baza 

declarației cu privire la culpa persoanei garantate. 

Plata se va face în termenul menționat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea Autorității 

Contractante/Beneficiarului sau a contractantului. 

În cazul în care părțile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să 

modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obține acordul nostru 

prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanție își pierde valabilitatea. 

Competență să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta scrisoare de garanție de buna execuție 

revine instanțelor judecătorești din România. 

 

Data: _____/_____/_____         
 

 

Semnătura (semnături) ________________________________________  

                                       (ștampila organismului care furnizează garanția) 



  

 

FORMULARUL 5 
Operator economic, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT 

ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016 

Data: .......................................... 

Invitatie de participare: ....................................... 

Obiectul: ACORD CADRU „ SERVICII DE PAZA, SUPRAVEGHERE SI CONTROL ACCES 

 

1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant 

împuternicit al 

________________________________________________________________, 

(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura 

de achiziție menționata mai sus, declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând 

prevederile art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 şi componenţa listei cu persoanele ce deţin 

funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea 

procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din 

procedură.  

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la 

organizarea, derularea şi finalizarea procedurii: Oancea Florin - Director, Cosmescu Dumitru - 

Sef Serviciu Economic, Lazar Beatrice Cornelia – Sef Serviciu Alimentatie , Lotrea Mihai - Sef 

Serviciu Achizitii Publice, Petrache Vlad Marius – Consilier Achizitii Publice, Botezati Florina 

– Sef Serviciu RSUAP. 

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 această 

declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei 

penale privind falsul în declaraţii.  

Operator economic, 

 _________________ (semnatura autorizată)  



  

 

 

FORMULAR NR 6 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 
 

La contractul ………………………………………………………… (denumirea contractului) ce se va 

încheia între  ……...................................... (denumirea entitatii contractante) şi 

………………........................................... (denumire ofertant)   

 

1. Părţi semnatare 

Acest acord de subcontractare este încheiat între: 

…………………………………………………………………………..............., (denumirea, sediul, 

C.U.I., O.R.C., reprezentant legal),  

denumit/ă în continuare contractant 

şi 

…………………………………………………………………………................, (denumirea/numele, 

sediul/adresa, C.U.I., O.R.C., reprezentant legal),  

denumit/ă în continuare subcontractant 

 

2. Obiectul acordului de subcontractare 

Obiectul prezentului acord de subcontractare îl reprezintă prestarea de către subcontractant a 

următoarelor categorii de servicii:  

- ………………………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………………. 

în cadrul contractului având ca obiect …………………………………… (denumirea contractului), pe 

care contractantul îl va încheia cu entitatea contractantă. 

 

3. Valoarea serviciilor prestate de subcontractant 

Valoarea serviciilor prestate de către subcontractant, este de ……….. % din valoarea totală a ofertei şi 

implicit, din valoarea totală a contractului. 

 

4. Durata de prestare a serviciului de catre a subcontractant 

Durata de prestare a serviciilor ce fac obiectul prezentului acord de subcontractare va fi stabilită în 

conformitate cu graficul de prestare a contractului. 

5. Alte clauze 

Subcontractantul se angajează faţă de contractantul cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care 

contractantul le are faţă de entitatea contractantă conform contractului de achiziţie publică având ca 

obiect …………………… (denumirea contractului de achiziţie publică). 

 



  

 

Partile prezentului acord vor stabili prin contractul de subcontractare ce urmeaza a fi incheiat in cazul in 

care oferta contractantului va fi declarata castigatoare, posibilitatea si mecanismul platilor directe catre 

subcontractant pe care ar urma sa le efectueze entitatea contractanta. 

 

Prezentul acord de subcontractare a fost încheiat astăzi ……………………………, în trei exemplare, 

câte un exemplar pentru fiecare parte şi un exemplar original ce va fi depus împreună cu oferta.  

 

Contractant                                             Subcontractant   

………………………….…….  ……… ………..………………... 

        

    (denumirea)                (denumirea) 

………………………….…….  ……… ………..………………... 

        

   (reprezentant legal)     (reprezentant legal)  

           

            

          L. S.        L. S.  

  

 

 

 

 

 

---------- 

Notă:   

În cazul în care oferta depusă este desemnată câştigătoare a procedurii, acordul de subcontractare va 

constitui parte integrantă a contractului de subcontractare ce se va încheia între contractant şi 

subcontractant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

      Formular nr. 7 

Angajament ferm 

  

privind susţinerea tehnică şi/sau profesională a ofertantului 

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

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Cu   privire   la   procedura   pentru   atribuirea   contractului având ca obiect  ACORDULUI CADRU „ 

SERVICII DE PAZA, SUPRAVEGHERE SI CONTROL ACCES”, noi 

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

(adresa terţului susţinător), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil: 

• Să punem la dispoziţia                      ____________   (denumirea ofertantului / grupului de 

operatori economici) resursele tehnice/profesionale (după caz) pentru  îndeplinirea contractului de 

achiziție, prezentate în anexa la prezentul angajament. 

• Să răspundem faţă de autoritatea contractantă în legătură cu susținerea experienței similare care 

rezultă din documentul anexat prezentului Angajament, asigurând mobilizarea resurselor 

tehnice/profesionale prin punerea acestora la dispoziția ofertantului, descrisă concret în documentele 

anexate la prezentul angajament (prin precizarea modului în care vom interveni, pentru a duce la 

îndeplinire respectivele activități pentru care acordăm susținerea) 

Acordarea susţinerii tehnice și/sau profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia 

celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi 

irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât 

şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la 

neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a 

obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

Totodată, conform prevederilor art.76 si art.77 din Legea nr.100/2016, prin angajamentul ferm, ne 

angajăm să răspundem în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. 

Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de 

către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. 

Declarăm 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, situaţiilor şi 

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din 

prezenta declaraţie. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.39, din Legea 

nr. 100/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a 

solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii       care       decurg       din       

susţinerea       tehnică       şi       profesională       acordată 

.............................................................. (denumirea ofertantului)  

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să răspundem pentru 

prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în 

angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător) declarăm pe propria răspundere, sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în anexe privind resursele care 

urmează a fi efectiv puse la dispoziţia ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziţie 

publică............................(denumirea contractului) sunt reale. 

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, 

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii  suplimentare  în scopul verificării 

datelor din prezenta declaraţie. 

 

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

 

Terţ susţinător, 

………………………… 

  (semnătura autorizata) 

 



  

 

Anexa 1 Formular 7 

Terț susținător tehnic si/sau profesional 

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

(denumirea) 

DECLARATIE  

terț susținător privind experiența similară  

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea terțului susținător), declar pe 

propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în 

tabelul anexat privind experiența similară, ………….., pentru îndeplinirea contractului de achiziție 

publică ............................(denumirea contractului,) sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, 

situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor 

din prezenta declarație. 

LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI/SERVICII EXECUTATE/PRESTATE 

 
 

Nr.crt. 

 

 

 

 

Obiect 

cont

ract 

 

 

Denumirea/ 

nume 

benefic

iar 

/client 

Adresa 

 

Calitatea 

ofertantu

lui*)  

 

Preț contract sau 

valoarea 

lucrarilor/serviciilor 

executate/prestate  

(în cazul unui contract  

aflat în derulare)  

 

Procent 

îndepli

nit de 

ofertan

t (%) 

 

Perioadă derulare 

contract**) 

Data 

începere  

Data 

finalizare  

1        

2        

...        

 

 

 

       

 

 Prezenta declarație este anexă la „Formularul nr. 7 – Angajamentul ferm” privind susținerea 

noastră tehnică și/sau profesională oferită ................................................................................................... 

                                                     (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 

Data completării: _____/_____/_____       

       

 

Terț susținător, 

………………. 

(stampila și semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau 

contractant conducător (lider de asociație) Singurul Antreprenor / Lider de Contract; contractant asociat; 
subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere și de finalizare.                                                                                                                                         



  

 

 

Formular 8 

Terț susținător tehnic si/sau profesional 

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

(denumirea) 

 

Lista resurselor tehnice/profesionale care urmează a fi puse la dispoziție pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea terțului susținător), declar pe 

propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în 

tabelul anexat privind experiența similară, ………….., pentru îndeplinirea contractului de achiziție 

publică ............................(denumirea contractului,) sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, 

situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor 

din prezenta declarație. 

Nr.crt. Denumire Descriere ........... 

    

    

 

 

 

1. Descrierea modalității concrete de mobilizare a resurselor tehnice/profesionale ce urmează să 

fie puse la dispoziția ofertantului pentru îndeplinirea contractului sau modul concret în care va interveni 

terțul în situația în care contractantul întâmpină dificultăți în implementarea contractului 

 

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

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

 

LISTA 

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi 

efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 

 

Nr.  

crt 

Denumire 

utilaj/echipament/instalaţie 

Cantitate 

U.M. 

Forma de deţinere 

   Proprietate  În chirie 

     

     

     

 

 Prezenta declarație este anexă la „Formular– Angajamentul ferm” privind susținerea noastră 

tehnică și/sau profesională oferită ................................................................................................... 

                                                     (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 

Data completării: _____/_____/_____   

     

      Terț susținător, 

………………. 

(stampila și semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Formular nr. 9 
Operator economic     

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

(denumirea/numele) 

 

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

IN VEDEREA PARTICIPARII LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE  

A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA ,, _______________________’’                

                                                                                                   (denumire contract) 

 

 

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI  

Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ............. ........................ nr..................., 

telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerțului din ......................................... sub 

nr...........................,cod unic de înregistrare...................................., cont ............................................deschis 

la............................................................... reprezentata de ........................................... ...........având funcția 

de.......................................... . în calitate de LIDER DE ASOCIERE 

și  

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. .................. .............. Nr..................., 

telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerțului din ........................................ 

sub nr............................,cod unic de înregistrare...................................., cont ....................... ......................deschis 

la............................................ reprezentata de .................................................................având funcția 

de.......................................... . în calitate de ASOCIAT 

 

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform Documentației 

de Atribuire puse la dispoziție de către ................... 

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI 

Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv până la 

stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. 

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE 

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie................................................................. 

........................................... Contractul de achiziție cu achizitorul va fi semnat de către liderul de 

asociere……………………………………………………………………………………………, desemnat ca fiind 

reprezentantul autorizat sa primească instrucțiunile pentru și în numele oricăruia și tuturor membrilor asocierii. 

Art. 5. Părțile vor răspunde solidar și individual în fata Beneficiarului în ceea ce privește toate obligațiile și 

responsabilitățile decurgând din sau în legătura cu Contractul. 

Art. 6. În caz de atribuire, asociații au convenit cotele de participare în cadrul asocierii, respectiv acestea vor fi 

următoarele: 

- activități care se vor realiza in cadrul contractului de către Liderul Asocierii 

…...........................................................  (denumirea liderului asocierii), constând în 

............................................... (descrierea activităților), în cotă de ............% (în cifre și litere),  



  

 

- activități care se vor realiza in cadrul contractului de către Asociatul …..........................................  

(denumirea asociatului), constând în ............................................... (descrierea activităților), în cotă de 

............% (în cifre și litere),  

Art. 7. Asociații convin sa se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-

și sprijin de natura tehnica, manageriala sau/și logistica ori de câte ori situația o cere. 

Art. 8. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze sau sa 

transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii și prin obținerea consimțământului scris 

prealabil atât al celorlalte Părți cat și a Beneficiarului. 

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce privește termenele și condițiile de prestare a servciilor, cu 

prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) și Beneficiar. 

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 

 

 

LIDERUL ASOCIERII, 

 

 
(Numele și prenumele in clar a persoanei care semnează, stampila) 

ASOCIAT, 

 

 
(Numele și prenumele in clar a persoanei care semnează, stampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Formular nr.10 

 
Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND PARTEA/PĂRTILE DIN 

PROPUNEREA TEHNICĂ ȘI/SAU DIN PROPUNEREA FINANCIARĂ DECLARATE 

CONFIDENTIALE, CLASIFICATE SAU PROTEJATE DE UN DREPT DE PROPRIETATE 

INTELECTUALĂ 

 

 

Către: ................................................................................................ 

          (denumirea autorității contractante și adresa completă) 

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................................... (numele ofertantului),  declar pe propria 

răspundere, că pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca 

obiect......................................(denumirea contractului de achiziție publică), aplicată de ...................................... 

(autoritatea contractantă), ca urmatoarele informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt 

confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.   

 Astfel: 

Nr. Crt.   Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară 

[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...] 

 

Precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din 

Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele: 

1.  .... ................................. 

2.  .... .................................... 

 

 

 

                                                                
        

Data: _____/_____/_____ 

 

..............................................................................., în calitate de ....................................... legal autorizat să 

    

semnez oferta pentru și în numele .................................................................. .............. 

                                                            (denumirea/numele operatorului economic) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Formular nr. 11 
 

Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE  

PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR RELEVANTE DIN DOMENIILE  

MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA 

 

 

Subsemnatul …………………….., reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului 

participant in nume propriu / liderul asocierii/subcontractor/tert sustinator) declar pe propria răspundere ca mă 

angajez sa execut activitatile, pe parcursul îndeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii 

referitoare la condițiile de munca și de protecție a muncii, care sunt in vigoare in Romania. 

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare 

la condițiile de mediu, de munca și de protecție a muncii și am inclus in oferta costul pentru îndeplinirea acestor 

obligații. 

 

Data: _____/_____/_____ 

 

..............................................................................., în calitate de ....................................... legal autorizat  să semnez 

oferta pentru și în numele ........................................................................ ........ 

                                                            (denumirea/numele ofertantului) 



  

 

 
Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________________,   

                                                                         (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic)  

în nume propriu și în numele asocierii (dacă este cazul), declar că suntem de acord (fără rezerve sau restricții) cu 

clauzele contractuale comunicate de Autoritatea Contractantă in Documentația de atribuire și ne obligăm să 

respectăm toate obligațiile menționate în conținutul acestora. 

 

Data: _____/_____/_____ 

 

 

 

 

..............................................................................., în calitate de ....................................... legal autorizat să semnez 

oferta pentru și în numele ................................................................................ 

                                                            (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: ....... 

 

Formular de Ofertă 

Data: ................. 

Invitatie de participare: ............................................... 

Obiectul contractului: ............................................................  

 

Către: Autoritatea Contractantă ..................................................   

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Contractul ce rezultă din 

această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu 

Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară. 

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară  și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea 

Contractantă până la momentul depunerii Ofertei: 

1. ofertăm prețul total de ______ fără TVA, la care se adaugă TVA de ______,  

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că: 

1. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv clarificarile comunicate până la data 

depunerii Ofertelor pentru .............................................. și răspunsurile la solicitările de clarificări 

transmise de Autoritatea Contractantă (daca este cazul); 

2. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor 

publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în 

special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016; 

3. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici 

rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, 

stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției; 

4. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră 

a fost pregătită luând în considerare toate acestea; 

5. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada pregătirii 

Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru 

realizarea activităților în cadrul contractului;  

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de 60 de zile de la data depunerii 

Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în 

orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.  

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului ................................. în această procedură declar că: 

1. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune 

sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția 

2. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, 

așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea 



  

 

Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada 

derulării Contractului 

3. Înțelegem că Autoritatea Contractantă  

a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula 

procedura in cazul in care condițiile legale sunt indeplinite. 

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate 

primi. 

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile 

menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o 

astfel de situație. 

4. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de  

....................................... din prețul Contractului. 

Semnătura reprezentantului Ofertantului,  ...................................................................... 

Numele semnatarului,  ...................................................................... 

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei  ...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTĂ  

 

 

 

 

Centralizator de oferă  

 

Nr 

Crt. 
Denumire UM 

Cantitate 

minima 

estimata 

ACORD -

CADRU 

Cantitate 

maxima 

estimata 

ACORD -

CADRU 

Pret 

UM lei, 

fara TVA 

Valoare min 

ACORD -

CADRU lei, 

fara TVA 

Valoare 

max ACORD 

-CADRU lei, 

fara TVA 

1 Servicii de paza ore 192.984 228.072    

Total, fara TVA   

 

 

 

 

CENTRALIZATOR INFORMAȚII 

 

1 Valoarea maximă a serviciilor prestate de subcontractant  

(% din prețul total ofertat si valoare) 

 

2 Garanția de bună execuție va fi constituită sub 

forma........................ în cuantum de: 

 

 

 

* Pretul se accepta doar cu 2 zecimale. 

 

 

 

 

 

 

Data _____/_____/_____ 

 

 

 

_____________ (semnătura), in calitate de ______________, legal autorizat să semnez 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 

                                                     (denumirea/numele ofertantului) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ANEXA 2 LA FORMULARUL DE OFERTA – JUSTIFICARE/CALCULATIE TARIF ORAR 

2022 

 

 

 

 

 

* Pretul se accepta doar cu 2 zecimale. 

 

 

 

 

 

 

Data _____/_____/_____ 

 

 

 

_____________ (semnătura), in calitate de ______________, legal autorizat să semnez 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 

                                                     (denumirea/numele ofertantului) 

 
 

Salariu si alte venituri supuse taxarii  

Salariu tarifar orar  

Spor Noapte  

Spor weekend  

Spor sarbatori legale  

Concediu de odihna  

Spor ore suplimentare  

Total cost salarial supus taxarii  

   

CAM  

Fond handicap  

Total cost salarial  

 Uniforma de lucru, dotari alte cheltuieli directe etc  

Total cost direct  

Costuri indirecte (administrative)   

Profit  

Cost / ora  


