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Formular nr.1 
................………......................                     
(denumirea şi datele ofertantului) 
 
 
 
    
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

 
Către ....................................................... 
        (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
Noi …….......................................... (denumirea ofertantului), vă transmitem alăturat 
oferta în  scopul atribuirii contractului ..............................(denumirea contractului de 
achiziţie publică). 
 
 
Noi …….......................................... (denumirea ofertantului), vă transmitem alăturat 
coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând un exemplar in original: 

     
    a) oferta; 
    b) documentele care însoţesc oferta. 

     
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
 
     
Data completării ............... 
 
 
                                                         
                                                        Ofertant, 
                                                  ..................................... 
                                             (semnătura autorizată ofertant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Formular nr.2 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către           .................................................................... 
               (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
Domnilor, 
          1. Examinând solicitarea Dvs. nr………………, subsemnaţii, reprezentanţi ai 
ofertantului_______________________ (denumirea/numele ofertantului),   ne   oferim  
ca,  în   conformitate cu   prevederile  şi cerinţele cuprinse în documentele solicitării, 
să furnizăm/prestăm/executăm...................................(denumirea 
produselor/serviciilor/lucrărilor), pentru suma de 
__________________________________ (suma în litere şi în cifre, precum şi 
moneda ofertei), plătibilă după recepţia produselor/serviciilor/lucrărilor, 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 
furnizăm produsele/prestăm serviciile /executăm lucrările conform solicitării. 
 3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ 
zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ___________________ 
(ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând 
înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
  4. 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 
precizările din solicitarea de ofertă (dacă este cazul); 
 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 ............... 
 __________________________, (semnătură), în calitate de 
___________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
___________________________       
( denumirea/numele ofertantului ) 
 

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

 



 
 

Formular  nr.3 
................………......................                     
(denumirea şi datele ofertantului) 
 
 

 

 

 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 

din Legea nr.98/2016 

  

 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... 
(denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant 
asociat/subcontractant/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute 
la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă 
a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 
   a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea                  
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat; 
   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie 
prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat; 
   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 
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, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat; 
   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea 
şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire 
şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau 
finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 



   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din 
Legea nr.286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic 
a fost condamnat; 
   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor 
financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

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

sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
 
Data completării ...................... 
......................................... 
(semnătură autorizată ofertant) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formular  nr.4 
................………......................                     
(denumirea şi datele ofertantului) 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 coroborat cu art.166 

din Legea nr.98/2016 

 
 
 

Subsemnatul(a) ________________________________(se inserează numele 
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant 
asociat/subcontractant/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de 
____________________                  (se menţionează procedura) pentru achiziţia  de 
_____________________(se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciul 
sau lucrării şi codul CPV), la data de ________________(se  inserează data), 
organizată de ___________________________ (se inserează numele autorităţii 
contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura 
de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă 
aflu în situaţiile prevăzute la art.165 coroborat cu art.166 din Legea nr.98/2016.    

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

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

sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

 
Data completării ...................... 
 
 
 
................................................. 
(semnătură autorizată ofertant) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Formular  nr.5 
................………......................                     
(denumirea şi datele ofertantului) 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 

din Legea nr.98/2016 

 
Subsemnatul(a) ________________________________(se inserează 

numele operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant 
asociat/subcontractant/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de 
____________________                  (se menţionează procedura) pentru achiziţia  de 
____________________(se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciul sau 
lucrării şi codul CPV), la data de ________________(se  inserează data),organizată 
de _____________________(se inserează numele autorităţii contractante), declar pe 
propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute 
la art. 167 din Legea 98/2016.  
    

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

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

sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

 
Data completării ...................... 
 
 
 
................................................. 
(semnătură autorizată ofertant) 
 
 
 
 

 

 

 



 

Formular  nr.6 
................………......................                     
(denumirea şi datele ofertantului) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de la art. 59 si 60 

din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 
 

 
 Subsemnatul(a) ________________________________(se înserează numele 
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant 
asociat/subcontractant/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de 
____________________(se menţionează procedura) pentru achiziţia  de 
__________________________________(se inserează, după caz, denumirea 
produsului, serviciul sau lucrării şi codul CPV), la data de ________________(se  
inserează data), organizată de ________________________________ (se inserează 
numele autorităţii contractante), declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea 
excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu 
mă aflu în situaţiile prevăzute la  art. 59 si art.60 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice. 

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. 

Inţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea să 
fiu  exclus din procedura de atribuire. 
 
Persoane cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante: Nelca Mirela-
Minerva – director, Hăngănuț Otilia – Administrator financiar, Pop Elena – 
Administrator patrimoniu, Cosma Cristian-Ioan - informatician 
 
 
 
 
Data completării ...................... 
................................................. 
(semnătură autorizată ofertant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Formular nr. 7 
 
(denumirea operatorului economic /datele oficiale, CUI, nr.Reg.Comertului şi datele 
de contact /adresa de corespondență/telefon/fax/e-mail) 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAŢIEI  
DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

 
 
Subsemnat(ul)/a ………………………………. reprezentant legal al 
……………………………., participant la procedura de atribuire a contractului  care 
are ca obiect,  …………………… …. declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals şi uz de fals în declaraţii, următoarele : 

- la intocmirea ofertei s-a ţinut cont de legislaţia de securitate şi sănătate în muncă 
în vigoare; 

- pe toată durata de prestare a serviciilor pentru realizarea contractului,  se va  
respecta legislaţia de securitate şi sănătate în muncă în vigoare, pentru tot 
personalul angajat . 

 
 
Data completării ………….  

 
 

Ofertant 
 (Nume prenume/Semnătura autorizată) 

LS 
 
 
NOTĂ: Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional 
şi se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, 
se pot obţine la Inspecţia Muncii sau pe site-ul: http://www.inspectum.ro/ 
Legislatie/legislatie.html. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.inspectum.ro/%20Legislatie/legislatie.html
http://www.inspectum.ro/%20Legislatie/legislatie.html


 

 

Formular nr. 8 
         
(denumirea operatorului economic /datele oficiale, CUI, nr.Reg.Comertului şi datele 
de contact /adresa de corespondență/telefon/fax/e-mail) 
 

 

 
DECLARAŢIE PRIVIND ACCEPTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE 

 
 
 
 
 
 Subsemnatul,……………………, reprezentant împuternicit al ……………………… 
(denumirea ofertantului), declar că, în cazul în care vom fi declaraţi câştigători în 
cadrul achizitiei directe având ca obiect ......................................................  
organizată de ............................................... ne vom îndeplini toate sarcinile cu 
stricta respectare a condiţiilor contractului. 
            Precizăm că: 
    |_|  ne însuşim conţinutul acestuia, aşa cum a fost publicat în documentaţia de 
atribuire; 
    |_|  formulăm următoarele amendamente referitoare la clauzele contractuale 
specifice: ______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
 
Data completării: ............................ 
 
 
 
Ofertant 
(Nume prenume/Semnătura autorizată) LS 
 
 
 
 
Notă: Se acceptă amendamente referitoare la clauzele contractuale stabilite în 
modelul de contract ce face parte din documentația de atribuire, cu conditia ca 
acestea să  fie solicitate în intervalul stabilit  pentru solicitare de clarificări , spre a fi 
aduse la cunostiință tuturor operatorilor economici  interesați și totodată  aceste 
amendamente să nu fie  în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea 
contractantă. 
 

 

 



 

 

Formular nr. 9 
................………......................                     
(denumirea operatorului economic /datele oficiale, CUI, nr.Reg.Comertului şi datele 
de contact /adresa de corespondență/telefon/fax/e-mail) 
 
 

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

publică 
Conform 
____________________________________________________________. 
                            (incadrarea legala) 
Noi, parţi semnatare:  S.C. _______________________ 
                        S.C. ________________________ 
 
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica  “ ___________ 
__________________________________________________________________”. 
                                                                 (denumire obiect contract) 
Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 
1. ___________________________________ 
2. ____________________________________ 
 
Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie 
publica comun: 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
 
Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: 

- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste 
instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. 

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: 
- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a 

sarcinilor convenite de comun acord. 
Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: 

- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat  a contractului  
de asociere; 

- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de 
participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei. 

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate 
de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
Liderul asociatiei: 
S.C. ______________________ 
Alte clauze: __________________________________________________________ 
Data completării:___________ 
             



 
 LIDERUL ASOCIAŢIEI,                                                             ASOCIAT, 
Formular nr.10 
…………………………………… 
(denumirea operatorului economic /datele oficiale, CUI, nr.Reg.Comertului şi datele 
de contact /adresa de corespondență/telefon/fax/e-mail) 
 
  

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE  DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 
 
    Subsemnatul,……………………..reprezentant împuternicit al ...................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate 
în tabelul anexat 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. 
    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. 
 
 
                                                      
   

Nr. 
Crt. 

Denumire 
subcontractant     

Partea/părţile din 
contract ce urmează a fi 
subcontractate 

Acord subcontractor 
cu   specimen de 
semnătură 

1    

2    

3    

….n    

                                                         
  
 
 
 
                                                               Ofetant, 
                                                          ...................... 
                                                   (semnătură autorizată)  LS 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Formular nr. 11 

 
MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 
 
 La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre 
_______________________________________privind executia 
__________________           (denumire autoritate contractanta) 
la “_______________________________________________________________”. 
                                                                          (denumire contract) 
1. Parti contractante: 
 Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in 
_____(adresa,tel.,fax)_______________, reprezentata prin __________________ 
Director General si ______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza 
Antreprenor general 
si 
S.C.________________________cu sediul in _________ (adresa,tel.,fax) 
________________________,                    reprezentata prin __________________ 
Director General si _______________Director Economic, denumita in cele ce 
urmeaza subcontractant. 
2. Obiectul contractului: 
Art. 1. ______________________ ce fac obiectul prezentului contract 
sunt______________ de: 
            (lucrari,produse,servicii) 

- ____________________ 
Art. 2. Valoarea  ___________________ este de ________ lei, conform ofertei 
prezentate de subcontractant. 
                         (lucrari,produse,servicii) 
Art. 3. Antreprenorul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 
    - lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general                                                                                                                                
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ 
executate 
                                                                                      (lucrari,produse,servicii) 
in perioada respectiva. 
   - plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii 
_______(lucrarilor, produselor, serviciilor)____________________________ de catre 
beneficiarul __________________________ (lucrarilor, produselor, serviciilor)                                                       
(denumire autoritare contractanta) 
Art. 4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu  
                                                     (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract. 
Art. 5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data 
semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________. 
                                                              (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
Art. 6. Antreprenorul general va preda subantreprenorului documentatia completa 
verificata cu dispozitiile legale. 
3. Alte dispozitii: 
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ 



                                                                                 (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de 
Antreprenorul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de 
______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen. 
                                                   (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3., Antreprenorul 
general va plati penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. 
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si 
responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform 
contractului_______________________. 
                        (denumire contract) 
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu 
este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala. 
 Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru 
fiecare parte. 
 
 
______________________    _________________________ 
      (Antreprenor general)                   (subcontractant)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 


