
 

 

OPERATOR ECONOMIC  
____________________ 
(denumirea/numele) 
 

 
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 
Subsemnatul __________________, reprezentant împuternicit al 
________________________________________________________________,  
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre 
definitivă a unei instanţejudecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunileprevazute la 
art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie, respectiv: 
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.  
 
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de 
administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, 
de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta 
definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.  
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor 
orice documente doveditoare de care dispunem. 
 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________. 
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
Data completării ...................... 
Semnatura__________________________ 
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OPERATOR ECONOMIC  
____________________ 
(denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind evitarea conflictului de interese 

 

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de ……………………. 
(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), la…………………………, declar pe 
proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

   a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul 
subscris al ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio 
persoană care face parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de 
supervizare a ofertantului, a terților susținători ori subcontractanților propuși, nu participă în 
procesul de verificare/evaluare a ofertelor; 
   b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu suntsoţ/soţie, rudă sau afin, până 
la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de 
supervizare a beneficiarului; 
   c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes 
personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură 
să afecteze independenţa şi imparţialitateaautoritătii contractante pe parcursul procesului de 
evaluare;  
   d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul 
consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem 
acţionari ori asociaţi semnificativi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul 
al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în 
cadrul beneficiarului, implicate în procedura de atribuire;  
   e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu am nominalizat printre principalele 
persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau 
afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu 
funcţii de decizie în cadrul beneficiarului și care sunt implicate în procedura de atribuire.  
 

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat beneficiarul dacă 
vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii 
de atribuire a contractului de achiziţie sau, în cazul în care vom fi desemnaţicâştigători, pe 
parcursul derulării contractului de achiziţie. 

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai beneficiarului cu privire 
la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
Data completării ...................... 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 

 
 
 
 
 
 



 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 

 
    I. Datele de identificare a întreprinderii 
    Denumirea întreprinderii ................................................ 
    Adresa sediului social .................................................. 
    Cod unic de înregistrare ................................................ 
    Numele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea: ............... 
 
    II. Tipul întreprinderii 
    Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 
      
    |_| Întreprindere autonomă 
 
    |_| Întreprindere parteneră 
         
    |_| Întreprindere legată 
 
    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 
 
Exerciţiul financiar de referinţă2                                               

Numărul mediu anual de 
salariaţi 

Cifra de afaceri anuală netă        
(mii lei şi mii euro) 

Active totale 
(mii lei şi mii euro) 

   
 
     Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat 
modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, 
întreprindere mică, mijlocie sau mare). 
    |_| Nu 
     _ 
    |_| Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar 
anterior). 
   
     Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 292 din Codul Penal, declar 
pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea. 
     
    Numele: ................. 
    Funcţia: ................. 
    Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului3:   ................................................... 
    Data semnării: ................... 
 

                                                 
1 Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu 
financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. 
 
3 Toate documentele depuse vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. 



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

 
Declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimul an (informatii generale) 

 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 

Fax: 
E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... 
(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 
 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va atasa , 
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 inmatriculare/inregistrare) 
2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 
4._______________________________________________________ 
7. Identificare financiara:  
Cont bancar___________________________________ deschis la___________________ 
Cont trezorerie_________________________________  deschis la___________________ 
8.Principala piaţă a afacerilor : 
9. Cifra medie de afaceri pe ultimul an - 2017: 
 

Informaţiile furnizate trebuie să facă referire la cifra de afaceri anuală a ofertantului sau a 
fiecărui membru al asocierii pentru anul 2017. 

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



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

Declaraţie 
privind personalul tehnic de specialitate de care se dispune sau al cărui angajament 

de participare a fost obţinut de către ofertant, responsabil pentru îndeplinirea 
contractului de servicii   

1. Subsemnatul, _______________________________, reprezentant împuternicit al 
____________________________________________________,  
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele 
prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 
2. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi inteleg 
ca beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 
documentelor care insotesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din 
prezenta declaraţie. 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai beneficiarului 
_________________________________ (denumirea şi adresa beneficiarului) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
4. Prezenta declaratie este valabilă pana la data de 
__________________________________________________ . 
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 

Personal de specialitate 
Nume si prenume Specializare Responsabilităţi 

   
   
   

 
Data completării ......................        Ofertant, 
            (semnătura autorizată) 



OPERATOR ECONOMIC 
____________________ 
   (denumirea/numele) 
 

 
DECLARAŢIE PRIVIND SUBCONTRACTANŢII 

(partea/părţile din contract care sunt îndeplinite  
de subcontractanţi şi specializarea acestora) 

 
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................................................................... (denumirea/ 
numele şi sediul/adresa ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos 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 beneficiarului) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu 
activitatea noastră. 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …..............….... (se precizează data expirării 
perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
Nr. 
crt. 

Denumire 
subcontractant 

Specializare 
subcontractant 

Partea/părţile 
din contract ce 

urmează a fi 
subcontractate 

Procentul din 
valoarea 

contractului 
reprezentat de  

serviciile ce 
urmează a fi 

subcontractate 

Acord 
subcontractor cu 

specimen de 
semnătură 

1      
….      
….      
              
  
Data completării             
…………………                         

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 



 
OPERATOR ECONOMIC 
____________________ 
(denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE 
TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU 

ÎNDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI 
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................... 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
....................................................................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 
(denumirea si adresa beneficiarului) 
în legatură cu activitatea noastra. 
            
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .............................................. 
 
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
 

LISTA 
cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice 

 
Nr.crt Denumire 

echipament 
/ utilaj / 

instalatie 

U.M. Cantitate Forma de detinere 

    Proprietate In chirie / 
comodat 

1      
2      
3      
     
 
 
 

Operator economic, 
……………………. 

(semnatura autorizată) 
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Operator economic 
............................................. 
 (denumire/sediu) 

FORMULAR DE OFERTĂ  
 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim 
ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să 
executam lucrarile …………………………………………………. pentru pretul total de 
..............................................lei (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se 
adaugă TVA în valoare de ....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi 
moneda), din care: 
- Cheltuieli pentru investitia de baza: ______________ lei la care se adauga TVA__________ lei  
 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executam lurarile 
mai sus precizate, raportat la comanda formulata de catre benficiar, potrivit termenelor de executie 
convenite cu aceasta. 

 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata 
în litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne 
obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă 
primită. 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
..................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

Data completării 
……………………………….. 

Operator economic, 
……………………………………………… 

 (nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 
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MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 
 
 
 
 La contractul de achizitie nr……/…….. incheiat intre __________________ 
__________________________ privind executia ________________________________ 
           (denumire beneficiar) 
la “_______________________________________________________________”. 
                                                                          (denumire contract) 
 
1. Parti contractante: 
 
 Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________ 
____________________, reprezentata prin __________________ Director General si 
              (adresa,tel.,fax)                                                      
 
______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general 
 
si 
 
S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________, 
                                                                                                                                     
(adresa,tel.,fax)                                                      
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director 
Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 
 
2. Obiectul contractului: 
 
Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: 
            (lucrari, produse, servicii) 
 

• ____________________ 
• ____________________. 
 

Art.2. Valoarea  ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. 
                                 (lucrari, produse, servicii) 
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 
            
- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general                                                                                                                                
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate 
                                                                                                                       (lucrari,produse,servicii) 
in perioada respectiva. 
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ 
                (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
____________________________ de catre beneficiarul __________________________ 
                (lucrarilor, produselor, serviciilor)                                                       (denumire autoritare 
contractanta) 
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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 ________________________. 
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu 
dispozitiile legale. 
 
3. Alte dispozitii: 
 
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ 
                                                                                     (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul 
general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din 
valoarea ____________________ nerealizata la termen. 
           (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va 
platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. 
 
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe 
care contractantul le are fata de investitor conform 
contractului______________________________________________________________. 
                                                                                      (denumire contract) 
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, 
litigiile se vor solutiona pe cale legala. 
 
 Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 
______________________    _________________________ 
              (contractant)                                              (subcontractant)   
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ACORD DE ASOCIERE 

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
 

   
1. Părţile acordului: 
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de............................ 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
şi 
 ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
 
2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie organizată de ........................................................... 
.......................................................................................(denumire beneficiar) pentru atribuirea 
contractului...................................................................................................................(obiectul 
contractului) 
 b) derularea în comun a contractului de achiziţie în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 
câştigătoare.  
                  
2.2.  Activitaţi ce se vor realiza de fiecare asociat:  

1. ___________________________________ S.C. ___________________________ 
2. ___________________________________ S.C. ___________________________ 
… __________________________________ S.C. ___________________________ 

 
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de 
achiziţie este: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 

 
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de 
asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
 

3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii 
de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul 
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  
 
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei 
4.1 Se împuterniceşte SC.................................................., având calitatea de lider al asociaţiei 
pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea 
constituită prin prezentul acord.  
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4.2 Se împuterniceşte SC.............................................................., având calitatea de lider al 
asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie în numele şi pentru asocierea constituită prin 
prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 
 
5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din 

acord; 
c) alte cauze prevăzute de lege. 

 
6 Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
 
7 Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
 
8. Alte clauze:____________________________________________ 
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi............................(data semnării lui). 
 

 
Liderul asociatiei: 

 
______________________ 

(denumire beneficiar) 
 

 
ASOCIAT 1, 
___________________ 
 
 
ASOCIAT 2, 
___________________  

Operator economic 
 _________________ 

(nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 
 
 
 
 

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de 
cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.  
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IMPUTERNICIREA LIDERULUI ASOCIATIEI DE A REPREZENTA  
ASOCIATIA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

 
Subsemnatii, care depunem oferta comuna in cadrul asociatiei formata din: 
…...........................................……. (se trec toti asociatii), imputernicim liderul asociatiei, 
….................................……….. (se trece denumirea operatorului economic care este liderul 
asociatiei) sa reprezinte asociatia la prezenta procedura de atribuire prin procedura simplificata a 
contractului de lucrari - ................................................................... 
Semnaturile asociatilor: 
 

     Ofertant principal 
(lider de asociatie) Asociat 1 …………

…… Asociat n 

Numele/ 
denumirea 
asociatului 

    

Numele persoanei 
autorizate care 
semneaza 

    

Semnatura 
autorizata 

    

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

 
 
Nota: Daca nu sunt asociati, se va bifa mai jos: 
 
□  NU ESTE CAZUL. 
 
 
 
 
 
    Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
 

Ofertant / Lider de asociatie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
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Terţ susţinător tehnic 
.......................... 
(denumirea) 

ANGAJAMENT 
privind susţinerea tehnică - experienţă similară 

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

(denumirea beneficiarului şi adresa completă) 
 
 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea 
contractului de achiziţie), noi ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul 
înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător tehnic), ne obligăm ca, în situaţia în care 
contractantul ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) 
întâmpină dificultăţi de natură tehnică, pe parcursul derulării contractului, să garantăm, 
necondiţionat şi irevocabil beneficiarului achizitor, susţinerea tehnică pentru îndeplinirea 
contractului conform ofertei prezentate şi a contractului de achiziţie ce urmează a fi încheiat între 
ofertant şi beneficiar. 

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

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), declarăm că 
înţelegem să răspundem faţă de beneficiar în limita prezentului angajament, în legătură cu 
susţinerea experienţei similare si/sau utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice care rezultă din 
documentul anexat prezentului Angajament.  

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm, care dă dreptul beneficiarului de 
a solicita, în mod legitim îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de 
susţinere tehnică acordat .............................................................. (denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 
 
Data completării,       Terţ susţinător, 

...........................       ..................... 
(semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 
Notă: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unuia sau mai multor terti sustinatori, 
capacitatea tehnica a acestuia/acestora va fi cumulata cu cea a ofertantului. 
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Anexa la Formular Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experienţă similară 
Terţ susţinător tehnic 
.......................... 
(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  
PRIVIND EXPERINŢA SIMILARĂ 

 
Subsemnatul, ............................................... (nume şi 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 beneficiarul 
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 

Nr. 
crt. 

Obiect 
contract 

Număru
l şi data 
contract

ului 
invocat 
drept 

experie
nţă 

similară 

Denumire
a/ 

numele 
beneficiar

ului/ 
clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

*) 

 
Preţ total 
contract 

Data şi 
numărul 

documentul
ui de 

recepţie 

Procent 
îndeplinit 

de 
contractan

t (%) 
si/sau 

activităţile 
pentru 

care a fost 
responsab

il 

Perioada 
de 

derulare a 
contractul

ui **) 

 1 2 3 4 5 6  8 
1         
2         

.....         
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................................................................. (denumirea şi adresa beneficiarului) cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
 
*) 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. 

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



Operator economic 
_____________________ 
(denumirea/numele) 

 
 

Lista cu lucrarile relevante similare pe ultimii 5 ani 

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

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg 
că beneficiarul 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. 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 «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. 145, 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 » 

 

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

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

 



              

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului       ................................. 
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                                      .................................................... 
*) 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. 

 

Nota: Toate rubricile sunt obligatorii!!!!! 

 

 

Nr. 
crt. 

 
 
 

Obiect 
contract 

 

CPV Denumirea/ 
numele 

beneficiarului/ 
clientului 
Adresa 

Calitatea 
prestator

ului*)  

Preţul total al 
contractului  

Procent 
îndeplinit 

de furnizor 
(%) 

Perioada de 
derulare a 

contractului 
**) 

 1 2 3 4 5 6 8 
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