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MODELE DE FORMULARE 

 
 

Nr.crt. Denumirea formularului Nr.formular  

1.  Scrisoare de inaintare Nr.1 

2.  Imputernicire Nr. 2 

3.  Declaratie privind neincadrarea  în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

Nr. 3 

4.  Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

Nr. 4 

5.  Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

Nr. 5 

6.  Declaratie  privind neîncadrarea in prevederile Art. 59 si Art.60 conform 
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal din Legea nr.98/2016 (evitarea 
conflictului de interese) 

Nr. 6 

7.  Formular de ofertă (propunere financiară) si Anexa Nr. 7 

8.  Declaraţie privind partea/ partile din propunerea tehnica si financiara care au 

caracter confidential 

Nr. 8 

9.  Declaratie de acceptare a clauzelor contractuale obligatorii Nr. 9 

10.  Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, social și 

cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de 

lucrări 

Nr. 10 

11.  Acord de asociere  Nr. 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagină 2 din 18 

 
Formular nr.1 
 

 
OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 
(denumire / sediu ) 
 

Inregistrat la sediul autoritatii contractante                 
nr._________data___________ora_____ 

  
 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 
 

Catre ________________________________ 
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
 

Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare nr. ______ din ______________, privind 
aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedura) pentru atribuirea contractului 
_____________________________________ (denumirea contractului de achizitie publica), noi 
____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) va  
transmitem alaturat Pachetul/plicul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original: 

 
a) oferta; 

 
b) documentele care insotesc oferta. 

 
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

 
Data completarii ............................ 

 
 

Ofertant, 
 
 

........................................................ 
(nume si prenume, semnatura autorizata si stampila) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagină 3 din 18 

Formular nr. 2 
 

model pentru împuternicirea unei persoane, alta decât reprezentantul legal, pentru a semna 
documentele ofertei) 

 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
 

ÎMPUTERNICIRE 
Nr. ........../ ....(data)...... 

 
 Subscrisa,   _____________________________,   cu sediul în _______________, telefon 
_______________, fax _______________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
___________________, Cod Unic de Înregistrare _______________, 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 de _____________________, organizată 
de Comuna ........................................... în scopul atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect 
_________________________________________. 

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

la procedura de atribuire sus-menţionată (în original şi pentru confirmarea conformităţii cu originalul a 
documentelor depuse în copie). 

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. 

Prin prezenta împuternicire, mandatarul 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.
 ______________  

 
                                                     reprezentant legal 

                                                                                                     ___________________  
 

                                                        Semnătura 
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Formular nr. 3 
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 

DECLARATIE 

privind neincadrarea  în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice 

 

Titlul contractului: .......................................................... 

 
Subsemnatul....................................................(nume/prenume), ………………………………. (date 
de identificare),   reprezentant legal al ………………………………………………………………             
…………………………………………..(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)   

declar pe propria rãspundere, sub sanctiunea excluderii din procedurã si a sanctiunilor aplicate faptei de 
fals în acte publice, cã operatorul economic pe care il reprezint 
___________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) si membrii 
al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere 
de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia,   nu se afla in situatia prevazutã la 
art. 164 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu a/au 
fost condamnat/ti prin hotãrâre definitivã a unei instanțe judecãtorești, pentru comiterea uneia dintre 
urmãtoarele infracțiuni: 
a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevãzutã de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificãrile și completãrile ulterioare, sau de dispozițiile corespunzãtoare ale legislației 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
b) infracțiuni de corupție, prevãzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificãrile și 
completãrile ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevãzute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificãrile 
și completãrile ulterioare, sau de dispozițiile corespunzãtoare ale legislației penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat; 
c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevãzute de art. 181-185 din Legea 
nr. 78/2000, cu modificãrile și completãrile ulterioare, sau de dispozițiile corespunzãtoare ale legislației 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
d) acte de terorism, prevãzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și 
combaterea terorismului, cu modificãrile și completãrile ulterioare, sau de dispozițiile corespunzãtoare 
ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
e) spãlarea banilor, prevãzutã de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spãlãrii 
banilor, precum și pentru instituirea unor mãsuri de prevenire și combatere a finanțãrii terorismului, 
republicatã, cu modificãrile ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevãzutã de art. 36 din Legea nr. 
535/2004, cu modificãrile și completãrile ulterioare, sau de dispozițiile corespunzãtoare ale legislației 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevãzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificãrile și completãrile ulterioare, sau de dispozițiile corespunzãtoare ale legislației penale a statului 
în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
g) fraudã, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunitãților 
Europene din 27 noiembrie 1995. 
 
 Subsemnatul declar cã informatiile furnizate sunt complete  si corecte în fiecare detaliu si înteleg 
cã autoritatea contractantã are dreptul de a solicita, în scopul verificãrii si confirmãrii declaratiilor orice 
documente doveditoare. 
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Prezenta declaratie este valabilã pânã la data de _________________________. 

                                                  (se precizeazã data expirãrii perioadei de valabilitate a ofertei) 

 Data completãrii ...................... 

Operator economic,   

_________________   

(semnatura autorizatã si stampila)  

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile Capitolului III  “FALSURI IN 
INSCRISURI” din NOUL COD PENAL.  

 

                         Operator economic,             __________________________ 

                                                                                                       (semnatura autorizatã si stampila) 
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Formular nr. 4 
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 

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

achizițiile publice 
 

Titlul contractului: ....................................... 

 
Subsemnatul(a)............................................................(nume/prenume), 
........................................................ (date de identificare), reprezentant legal al 
................................................................ (denumirea / numele operatorului economic), în calitate de 
ofertant unic/membru al asocierii (se va completa dupa caz)  
la procedura de ..............................................(se va completa cu tipul procedurii de atribuire utilizata) 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
........................................................................................... (se va completa cu denumirea obiectivului) 
cod CPV .........................,   organizată de ...................................................................., declar, pe propria 
răspundere, că operatorul economic pe care il reprezint: 
 
- nu şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul 
general consolidate, neexistand, in acest sens, vreo hotărâre judecătorească sau decizie administrativă 
având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care operator economic este 
înfiinţat. 

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

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile Capitolului III  “FALSURI IN 
INSCRISURI” din NOUL COD PENAL.  

           Data,                               Operator economic, 

…………………..      …………………………………….. 

                                                                                          (semnatura autorizată si stampila)  
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Formular nr. 5  
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 

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

achizițiile publice 
 

Titlul contractului: ....................................... 

 
 

Subsemnatul(a)............................................................(nume/prenume), 
........................................................ (date de identificare), reprezentant legal al 
................................................................ (denumirea / numele operatorului economic), în calitate de 
ofertant unic/membru al asocierii (se va completa dupa caz)  
la procedura de ..............................................(se va completa cu tipul procedurii de atribuire utilizata) 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
........................................................................................... (se va completa cu denumirea obiectivului) 
cod CPV .........................,   organizată de ............................................................................................, 
declar, pe propria răspundere, că operatorul economic pe care il reprezint nu se afla in situatia 
prevazutã la art. 167 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 
3 ani nu se afla in niciuna din situatiile: 
a) a încãlcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantã poate demonstra acest lucru 
prin orice mijloc de probã adecvat, cum ar fi decizii ale autoritãților competente prin care se constatã 
încãlcarea acestor obligații; 
b) se aflã în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciarã sau în încetarea activitãții; 
c) a comis o abatere profesionalã gravã care îi pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantã 
poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probã adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe 
judecãtorești sau a unei autoritãți administrative; 
e) se aflã într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legãturã cu procedura în cauzã, iar aceastã 
situație nu poate fi remediatã în mod efectiv prin alte mãsuri mai puțin severe; 
f) a participat anterior la pregãtirea procedurii de atribuire, in speta sau daca a participat, participarea 
anterioara la pregãtirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenței, iar aceastã 
situație poate fi remediatã prin alte mãsuri mai puțin severe (se va elimina sau taia una din cele doua 
situatii, conform realitatii); 
Nota: In cazul participarii anterioare la pregatirea procedurii de atribuire, operatorul economici are 
obligatia de a  declara calitatea pe care a detinut-o  in cadrul respectivei etape. 
g) și-a încãlcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de 
achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate 
anterior, iar aceste încãlcãri au dus la încetarea anticipatã a respectivului contract, plata de daune-
interese sau alte sancțiuni comparabile; 
h) s-a fãcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autoritãții 
contractante în scopul verificãrii absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de 
calificare și selecție, a prezentat aceste informații sau este în mãsurã sã prezinte documentele 
justificative solicitate; 
i) a încercat sã influențeze în mod nelegal procesul decizional al autoritãții contractante, sã obținã 
informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau 
a furnizat din neglijențã informații eronate care pot avea o influențã semnificativã asupra deciziilor 
autoritãții contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, 
selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție publicã/acordului-cadru cãtre respectivul 
operator economic. 
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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. 

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

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile Capitolului III  “FALSURI IN 
INSCRISURI” din NOUL COD PENAL.  

           Data,                               Operator economic, 

…………………..      …………………………………….. 

                                                                                          (semnatura autorizată si stampila)  

  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Pagină 9 din 18 

Formular nr. 6 
Operator economic                
.................. 
(denumirea/numele) 

Declarație privind conflictul de interese 
Data: [introduceți ziua, luna, anul] 

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare] 
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]  

 
Procedura de atribuire a Contractului pentru ____________________________ [introduceți 
denumirea produselor], anunț de participare ________________ [introduceți nr. anunțului de 
participare]. 
 
În legătură cu informațiile prezentate în cadrul Fișei de date a achiziției a Documentației de 
atribuire aferentă procedurii identificate mai sus, subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
............................................................. [numele, adresa Ofertantului individual/membru al 
asocierii/subcontractantului/terțului susținător], declar pe propria răspundere, sub sancțiunea 
excluderii Ofertantului din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice 
că, în calitate de participant la această procedură, ______________________ [numele 
Ofertantului individual/membru al asocierii/subcontractantului/terțului susținător] nu mă aflu 
într-o situație de conflict de interese în sensul articolului 59 din Legea nr. 98/2016. 
 
Atașez la prezenta declarație informații relevante pentru verificarea potențialei situații de 
conflict de interese, după cum urmează: 
1. Lista cu membrii Consiliului de Administrație [introduceți numele 1, numele 2 etc.] 
2. Lista cu membrii organului de conducere [introduceți numele 1, numele 2 etc.] 
3. Lista cu membrii organului de supraveghere [introduceți numele 1, numele 2 etc.] 
4. Lista cu membrii acționarilor/asociaților cu participare mai mult de 10% din capital 

[introduceți numele 1, numele 2 etc.] 
 
Semnătură 
[persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele operatorului economic în calitate de 
Ofertant individual/membru al asocierii/subcontractant/terț susținător] 
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Formular nr. 7 
Operator economic 
............................. 
(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 
 

    Catre .................................................................................................... 
                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 
(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam 
___________________________________pentru suma de )_____________________lei, 
         (denumirea serviciuluireprezentand    (suma in litere si in cifre) inclusiv 
T.V.A. conform centralizator anexat. 
                    (suma in litere si in cifre) 
    

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile 
in graficul de timp convenit. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ 
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 
        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 
constitui un contract angajant intre noi. 

5. Alaturi de oferta de baza: 
     _ 
     |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 
separat, marcat in mod clar "alternativa"; 
     _    |_|   nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, 
sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta 
pe care o puteti primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

 
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

                 (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele ofertantului) 
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Anexa la Formularul  nr. 7 

 
 
 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
 pentru produse1  

 
Anexă la ofertă 

 
Nr. 
crt 

Denumirea 
produsului 

Cantitatea 
(U.M.)  

Preţul 
Unitar 

(fara TVA) 
 

Preţul  
 total 

 

TVA 

   Lei Lei 
(col 2xcol 3) 

 

Lei 

0 1 2 3 4 5 

1      

2      

....      

 TOTAL     

 

 
1 Fără a aduce atingere acordurilor şi convenţiilor la care România este parte, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt relativ echivalente din 
punct de vedere al punctajului obţinut în urma aplicării criteriilor de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a declara ca fiind câştigătoare 
o ofertă care conţine, în proporţie de mai mult de 50%, produse a căror origine - determinată conform prevederilor Regulamentului Consiliului 
(CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificările ulterioare - este din state membre ale Uniunii Europene sau din ţări terţe cu care 
Comunitatea Europeană a încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin care se asigură un acces comparabil întreprinderilor din statele membre 
pe pieţele ţărilor respective, în detrimentul unei oferte care conţine, în proporţie de mai puţin de 50%, astfel de produse. 
   În sensul celor de mai sus, prin oferte relativ echivalente se va înţelege acele oferte pentru care diferenţa dintre preţurile prevăzute în 
propunerile financiare nu depăşeşte 3%. – art.254 din O.U.G. nr.34/2006. 
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Formularul nr. 8 
Operator economic 
............................. 
(denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter 

confidential 
 
Titlul Contractului:  ____________________________ 
 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… 
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat 
de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al 
operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ 
ofertant asociat, precizez ca urmatoarele parti/informatii din propunerea tehnica si  din propunerea 
financiara: 
 a. __________________________________ 
 b. __________________________________ 
 c. __________________________________ 
au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul 
comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere: 
 
1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „Fără a 
aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la 
informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității 
contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de 
operatorii economici indicate de aceștia ca fiind confidențiale,inclusiv secrete tehnice sau comerciale 
și elementele confidențiale ale ofertelor. 
 
2. Art. 123, alin (1)  din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile 
documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care 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.” 
 
3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. 
(4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind 
liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste 
informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit 
legii." 
 
4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea 
rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-
un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui 
ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum și la informațiile din cadrul  documentelor 
de calificare, propunerilor tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind 
confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală". 
 
5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului 
constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la 
instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, 
cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară ca fiind confidențiale, întrucât 
cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar 
dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce 
privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin 
orice mijloace de probă." 
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6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016  "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de 
către ofertanți, în mod explicit  si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale 
din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți." 
 
 De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1)  din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care 
partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si  din propunerea financiara sunt 
confidentiale sunt urmatoarele: 
__________________________________________________________________________________
___ 
__________________________________________________________________________________
___ 
__________________________________________________________________________________
___ 
__________________________________________________________________________________
___ 
__________________________________________________________________________________
___ 
__________________________________________________________________________________
___ 
 
 
 
Data completării ...................... 

Operator economic, 
_________________ 

 
(numele reprezentantului legal, în clar) 

_____________________ 
(semnătură autorizată) 
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Formular nr. 9 
Operator economic 
_________________________ 
 (denumirea/numele)        

 
 
 

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CLAUZELOR CONTRACTUALE OBLIGATORII 
 

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

imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), in nume 

propriu si in numele asocierii declar ca sunt de acord cu toate clauzele contractuale obligatorii,  impuse 

in cadrul prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în 

conţinutul acestora.  

 

 

 
 
 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de 
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 
____________________________________. 

                                                       (denumire/nume operator economic) 
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Formular nr. 10 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE 

DE MEDIU, SOCIAL ȘI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ 
DURATA DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI  

 
 Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume, 

reprezentant legal / împuternicit al 
............................................................................................... (denumirea / numele și 
sediu / adresa candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la procedura 
.................................................... cod CPV ................................., organizată de 
autoritatea contractantă ...................................(numele autorității) declar pe propria 
răspundere, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la  
obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă pentru 
activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări, în 
conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 
265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului și ale celorlaltor 
reglementări aplicabile. 

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

Operator economic,...................... 

 (semnatura autorizată şi ştampila) 
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Formular nr. 11 
 

Acord de asociere 
 

Nr.....................din.................................. 
 
1. PĂRȚILE ACORDULUI  
Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 
S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. 
..................................... nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata 
la Registrul Comerţului din ......................................... sub nr...........................,cod de 
identificare fiscală...................................., cont ............................................deschis 
la............................................................... reprezentată de 
......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de 
asociat -LIDER DE ASOCIERE 
şi  
S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ 
Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul 
Comerţului din ........................................ sub nr............................,cod de identificare 
fiscală...................................., cont .............................................deschis 
la............................................ reprezentată de .................................................................având 
funcţia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT 
 
2, OBIECTUL ACORDULUI 

 2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului 
/acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului / acordului-
cadru) 
 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune 
ca fiind câştigătoare.  
                  
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  
 

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 
 

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

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

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de 
asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
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1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 

 

 

3. DURATA ACORDULUI 

Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii 

de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul 

desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie) 

4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII 

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru 
întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea 
constituită prin prezentul acord.  
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru 
semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin 
prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie. 
 

5. RĂSPUNDERE 

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

obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul. 

6. ALTE CLAUZE 

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

contractului, acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori 

situaţia o cere. 

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

greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin 

obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului. 

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

lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de 

asociere) şi Beneficiar. 

7. SEDIUL ASOCIERII 

7.1 Sediul asocierii va fi in ……………………………………………(adresa completa, nr. de 

tel, nr. de fax). 

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

asumate de părți; 
d) alte cazuri prevăzute de lege ; 

 

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

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

vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă 

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

 
ASOCIAT 1 
semnătura   

 
 
NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze 
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