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Formularul nr. 1 

 

ACORD DE ASOCIERE 

 

Nr. ________ din _______________ 

 

 

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI  

 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

 

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

....................., fax ........................., înmatriculată la Registrul Comerțului din ......................................... sub nr. 

.........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar în care se vor efectua plățile de către 

Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentată de 

...................................................... având funcția de.......................................... , în calitate de asociat - LIDER DE 

ASOCIERE 

 

si  

 

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

....................., fax ................................, înmatriculată la Registrul Comerțului din ........................................, sub nr. 

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

............................................, reprezentată de ................................................................., având funcția de 

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

 

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 

 

Art. 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din:  

 (i -lider de asociere)...............................; 

 (ii - Asociat 1) ...........................; 

 (iii - Asociat n),   

 

având ca scop: 

  a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ________ pentru atribuirea contractului 

____________________________________ 

  b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca 

fiind câştigătoare,  

 cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.  

Art. 2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea indeplinirii obligațiilor contractuale conform prevederilor 

Documentației de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere și declarate caștigătoare urmare transmiterii de către 

____________________ a comunicării rezultatului procedurii.  

 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând calitate de 

subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil). 
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Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenței comerciale și juridice a 

fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii.      

 

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI 

 

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu 

___________________________, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta și îndeplinirea tuturor 

obligațiilor asumate de Asociere față de Beneficiar. 

 

CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.  

 

Art. 4.1. Părțile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ . 

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat 

să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, să poarte întreaga 

corespondență cu Beneficiarul și, totodată, va deține puterea de reprezentare a Asocierii în relația cu Beneficiarul. 

 

Art. 4.2. Se împuterniceşte .............................., având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune şi 

depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 

 

Art. 4.3. Părțile vor răspunde individual și solidar în fața Beneficiarului în ceea ce privește toate responsabilitățile și 

obligațiile decurgând din sau în legătură cu Contractul.   

 

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apară și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau 

imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligațiilor asumate prin Contract, de către Partea 

culpabilă.  

 

Art. 4.5. In situația în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea / derularea contractului "................................." 

se va îndrepta impotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obține recuperarea prejudiciului suferit, indiferent 

dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acțiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii. 

 

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

 

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri: 

a) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere si Beneficiar; 

b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului; 

c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere și Beneficiar, în conformitate cu prevederile Contractului. 

 

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE 

 

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - în calitate de Lider al Asocierii, să fie 

desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea și încasarea facturilor 

aferente Contractului „....................................”.  

 

Datele de identificare sunt urmatoarele: 

 

Numele titularului de cont:  

Adresa:  

Numar TVA: 
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Reprezentant Legal: 

Telefon/fax/e-mail:  

Denumire Banca: 

Adresa Banca: 

Numar cont bancar: 

IBAN:  

 

*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul 

sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare: 

 

Denumire: 

Sediul Social: 

Cod Unic de Inregistrare: 

Număr de ordine în Registrul Comertului: 

Cont Bancar: 

Denumire Bancă: 

Adresa Bancă: 

Reprezentant Legal: 

 

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica 

nerezidenta in Romania." 

 

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare în cadrul asocierii: 

…............................................................................................. % (in litere), 

…............................................................................................. % (in litere) 

 

Art. 6.3. Asociaţii convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-și sprijin 

de natură tehnică, managerială sau/și logistică ori de câte ori situația o cere. 

 

Art. 6.4. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să 

transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimțământului scris prealabil atât al 

celorlalte Parți cât şi al Beneficiarului. 

 

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a lucrarilor, cu prevederile 

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

 

 Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele și toate efectele ce decurg din, sau în legătură cu 

acestea,vor fi guvernate de legea română. 

     (2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, sunt supuse instanțelor 

de drept comun. 

     (3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii și Beneficiar, 

se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română, conform Contract. 

 

 

 

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană. 

 

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 
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LIDER ASOCIAT  
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii) 
       
 Nume si prenume 
.................................... 
(semnatura si stampila) 
 
ASOCIAT 1 
(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății) 
       
 Nume și prenume 
..................................... 
(semnatura si stampila) 
 
ASOCIAT n 
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societății) 
       
 Nume și prenume 
..................................... 
(semnatura si stampila) 
 
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze. 
Nota 2: Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale 
societății conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere. 
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Formularul nr. 2 

Terţ susţinător  

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

(denumirea) 

ANGAJAMENT FERM 

privind susţinerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului  

referitor la capacitatea tehnică - experiența similară 

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 Intervenit intre  ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si  ....................... 

(denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrări 

_________________________________________ pentru îndeplinirea cerinței de calificare privind capacitatea tehnică. 

 Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................ (denumirea 

ofertantului) întâmpină dificultăți de natura tehnică pe parcursul derulării contractului, garantăm necondiționat și irevocabil, 

autorității contractante, susținerea necesară pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor 

asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea 

contractantă. 

 Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de autoritatea contractantă în 

cazul în care contractantul întâmpină dificultăți în derularea contractului. Astfel, ne obligam în mod ferm, necondiționat și 

irevocabil să ducem la îndeplinire integrală, reglementară și la termen obligatiile asumate de ____________________ 

(denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea 

asumată prin prezentul anagajament.  

 Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea acordată de 

............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru îndeplinirea contractului menționat mai sus, așa cum 

rezultă din prezentul Angajament, în cazul în care vom întâmpina dificultăți pe parcursul derulării contractului, și garantăm 

materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm. 

 Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), înțelegem că Autoritatea Contractantă va urmări orice 

pretenție la daune pe care noi am putea să o avem împotriva ________________ (denumirea terţului susţinător)  pentru 

nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm.  

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

propunerea financiară. 

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

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind experienţa similară, 

…………..pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică ............................(denumirea contractului) sunt reale. 

Totodată, declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţelegem 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 prezentul angajament. 

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, 
care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin 
angajamentul de susținere privind capacitatea tehnica acordat ............................................................ (denumirea 
ofertantului). 

Data completării,       

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

 

Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată) 

        

Ofertant..................... (semnătură autorizată) 
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Nr. 
crt. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Obiect contract 
 

 
 
 
 
 

Cod CPV 

 
 
 
 

Denumirea/nume 
beneficiar 

/client 
Adresa 

 
 
 
 
 

Calitatea 
executant

ului*)  

 
Preţ contract 
sau valoarea 

lucrărilor 
executate (în 

cazul unui 
contract  
aflat în 

derulare)  

 
 
 
 

Procent 
executat în 
perioada de 
referință  (%) 

 
 
 
 
Perioadă 
derulare 
contract**) 

1        

2        

...        

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

Terţ susţinător, 
…………………………. 

(semnătura autorizata şi stampila) 
 

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre terțul/terții 

susținător/susținători din care rezultă modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea 

propriului angajament de susținere vor fi prezentate împreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta și cu DUAE, și se vor 

constitui în anexe la angajamentul ferm. 

Documentele prezentate trebuie să indice care sunt concret resursele tehnice pe care terțul le mobilizează în cazul în care 

operatorul economic întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului, tipul acestor documente fiind determinat de 

obligațiile asumate de ofertant și terțul susținător prin angajamentul ferm. 

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț cu privire la 

acordarea susținerii. In cazul în care părțile doresc să stabilească și alte prevederi/drepturi/obligații, vor redacta o înțelegere 

scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentului 

angajament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*) 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 lucrărilor. 
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Formular nr. 3 

 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr.………./………… 

 

Art.1.  Părţile acordului :  

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor  

(denumire operator economic, sediu, telefon)  

şi  

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant  

(denumire operator economic, sediu, telefon)  

Art. 2. Obiectul acordului:  

Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică organizată de 

_______________________________________________să desfăşoare următoarele activitaţi ce se vor 

subcontracta______________________________________________________________.  

Art.3. Valoarea estimată a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul _____________________ este 

de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a lucrarilor ofertate.  

Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor) este de ________ luni.  

Art. 5. Alte dispoziţii:  

Încetarea acordului de subcontractare  

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:  

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;  

b) alte cauze prevăzute de lege.  

Art. 6. Comunicări  

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele 

......................................................., prevăzute la art.1  

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are 

faţă de investitor conform contractului_______________________________(denumire contract)  

Art.8.  Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona 

pe cale legală. 
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Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.  

 

 

____________________     _________________________  

(contractant)        (subcontractant)  

Note:  

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului 

contractului/contractelor.  

În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care 

contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.  

Este interzisă subcontractarea totală a contractului. 
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Formularul nr.4 

 

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

FORMULARUL DE OFERTĂ 
 
Către .................................................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
1. După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din Caietul de Sarcini, 

subsemnatul/subsemnații, reprezentanti ai Ofertantului .......................................... [denumirea/numele ofertantului] ne 

angajăm să semnăm contractul__________________________ [introduceți denumirea contractului] să demarăm, să 

executăm și să finalizăm lucrările specificate în acesta, în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și cu 

propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate mai jos, dupa cum reies din propunerea noastră financiară.  

Prin propunerea noastră financiară, pentru lucrările descrise în documentația tehnică oferim un preț total de 

______________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din propunerea financiară], fără TVA, la care se adaugă 

TVA în valoare de _________________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda]. 

 

2. Subsemnatul/subsemnații declarăm că:  

a. Am examinat conținutul documentaţiei de atribuire, precum și toate răspunsurile la solicitările de clarificări 

comunicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție;  

b. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând 

posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat în 

_______________________   (perioada în litere şi în cifre) luni calendaristice. 

c. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ____________ [introduceți numărul] 

zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de ________[ziua/luna/anul] și oferta va ramâne 

obligatorie pentru noi şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.  

d. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri de atribuire, ca și 

oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în invitația/anunțul de 

participare și documentația de atribuire. Invitația/Anunțul de participare și documentația de atribuire au fost suficiente și 

adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea.  

e. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu vom întreprinde nicio 

acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența.  

3. Dacă oferta noastră este acceptată și vom semna contractul de achiziție publică, ne angajăm să constituim garanția de 

bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în procent de ..........% din valoarea contractului, 

astfel: 

prin instrument de  garantare  emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări 

prin reţineri succesive din facturi  

(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă împreună cu comunicarea transmisă de 

dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită. 

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

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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Anexa nr. 1 la formularul de ofertă  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din preţul total ofertat si valoare) 
______________________ 
 
2. Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma_________________în cuantum de:____ 
 
3. Perioada de garanţie de tehnică (luni calendaristice)____________________________ 
 

4. Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la 
data începerii execuţiei)__________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Formularul nr.5 

OFERTANT/ SUBCONTRACTANT 

________________________________________ 

(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

 

 

Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și 

privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă 

 

 

 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 imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… 

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de 

lucrari ____________________________________ organizată de _______________________________________ declar 

pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social 

si al relatiilor de munca. 

 De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de securitate şi 

sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia lucrarilor. 

  

 

 Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la 

"Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care 

aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, 

potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 

3 luni la 2 ani sau cu amendă.". 

 

 

 

Data ______________     Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului  

             (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;  

                si denumirea reprezentantului imputernicit) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

 

 

 

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract, Formularul va fi 

completat si de catre subcontractantii declarati in oferta. 

 

 

 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

          Reprezentant legal Ofertant asociat n 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  
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Operator  economic         Formular 7 

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

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in situatiile ce reprezinta conflict de interese conform 

prevederilor Art. 60 din Legea nr. 98/2016 

 

Subsemnatul ........................................, reprezentant legal al ................................................. referitor la 

Procedura simplificata - Anunt de participare simplificat nr ............/............. orgnizata de 

....................................., judetul Suceava ptr atribuirea contractului de executie lucrari aferente obiectivului 

„…………………………………..” declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 

sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţiile de conflict de interese prevazute 

la art. 59 si 60  din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,  respectiv : 

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care 

dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți 

susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul 

de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți 

propuși; 

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care 

este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 

administrație / organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori 

subcontractanți propuși; 

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre 

care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori 

indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să 

îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 

d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul 

susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare 

și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea 

inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante 

sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire; 

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 

executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se 

află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului 

de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire. 
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(2) În sensul dispozițiilor de la lit. d), prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită 

drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi confer 

deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 

a. Persoanele cu functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante cu privire la organizarea, derularea și 

finalizarea procedurii de atribuire sunt: 

Popoiu Adrian PRIMAR 

Cîrșmar Cătălin ȘEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE 

Butnariu Alina CONSILIER PROIECTE 

Ionita Adrian Victor CONSILIER JURIDIC 

Maidaniuc Florin INSPECTOR DE SPECIALITATE 

Mandiuc Alina-Olivia INSPECTOR DE SPECIALITATE 

Gușul Procopie Florin INSPECTOR DE SPECIALITATE 

Ciobanu Emil Cristian ARHITECT 

Chifu Mihai Cornel EXPERT EXTERN ACHIZIȚII PUBLICE 

Boinicu Constantin CONSILIER 

Dobrincu Ionel CONSILIER 

Moloce Ștefan CONSILIER 

Mocrei Cristian Leonard CONSILIER 

Mațner Liviu Vasile CONSILIER 

Ursachi Aurel CONSILIER 

Harasemiuc Liliana-Elena CONSILIER 

Cost Iosef CONSILIER 

Sauciuc Dan Vasile CONSILIER 

Mihăilă Alina Camelia CONSILIER 

Scorobohaci Remi Marius CONSILIER 

Crețu Florin Doru CONSILIER 

Tablan Vasile CONSILIER 

Lavric Orest CONSILIER 

Mateiciuc Constantin Alin CONSILIER 

b. Persoane cu putere de reprezentarea din partea furnizorilor de servicii auxiliare: 

Burlui Iulia-Olga - Expert cooptat achizitii 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 dispunem. 

 

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

(Funcţie, Nume, prenume) 

___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 

Nota: documentul se prezinta de către ofertant (individual / grup opertori), subcontractanți și/sau terți 

susținători – daca sunt nominalizati in cadrul ofertei 
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Operator  economic         Formular nr.8 
............................... 
(denumirea/numele) 
 
 

DECLARATIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND PARTEA/PĂRTILE DIN PROPUNEREA TEHNICĂ ȘI/SAU DIN 
PROPUNEREA FINANCIARĂ DECLARATE CONFIDENTIALE, CLASIFICATE SAU PROTEJATE DE UN DREPT DE 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
 
 

Către: ................................................................................................ 
          (denumirea entității contractante și adresa completă) 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................................... (denumirea/numele societății ofertante),  declar pe 
propria răspundere, că pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect......................................(denumirea 
contractului de achiziție publică), aplicată de ...................................... (autoritatea contractantă), conf. art. ..... alin ... din HG 
nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile sectoriale., informații din propunerea tehnică și/sau din 
propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza 
legislației aplicabile.   
 Astfel: 

Nr. Crt.   Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară 

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

1.  .... [introduceți informația] 

2.  .... [introduceți informația] 

Precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea 
Financiară sunt confidențiale sunt următoarele: 

Nr. Crt.   Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea 
Financiară sunt confidențiale 

1.  .... [prezentați motivul] 

2.  .... [prezentați motivul] 

 

 
Subsemnatul, declar că..................................................................................................................... 
                                                                
        

Data: _____/_____/_____ 

 
..............................................................................., în calitate de ....................................... legal autorizat să 
   (nume, prenume , semnătură și stampila), L.S. 
semnez oferta pentru și în numele ................................................................................ 
                                                            (denumirea/numele operatorului economic) 
Operator  economic 
............................... 
(denumirea/numele) 
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Formular nr. 9 

OPERATOR ECONOMIC 

 ___________________  

(denumirea/numele) 

Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din 
Legea 98/2016 privind achizițiile publice 

Subsemnatul    .............................. reprezentant   împuternicit   al    ............. (denumirea   si 
datele de identificare ale operatorului economic) 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. 

Subsemnatul,   ............................... reprezentant  împuternicit  al   ............. (denumirea  si 
datele de identificare ale operatorului economic), în calitate de candidat/ ofertant/ ofertant asociat/ 
terţ     susţinător/     subcontractant     al     candidatului/ofertantului,     la     procedura     de      (se 
menţionează    procedura)    pentru    atribuirea    contractului    de    achiziţie    publică    având    ca    
obiect  (denumirea   produsului,   serviciului   sau   lucrării),   codul   CPV    ,   la   data   de   
(zi/luna/an), organizată de  (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub 
sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publicăşi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în 
acte publice, că nu mă aflu în situaţiile reglementate la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice, 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. 18^1 - 18^5 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. 

(2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu 
dispoziţiile alin. (1), se aplicăşi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este 
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membru al organului de administrare al respectivului operator economic sau are putere de 
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.Subsemnatul declar că informatiile 
furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg sus. 

Înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării 
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publicăşi sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice ca in organele de administrare, de conducere sau 
de supraveghere ale SC…………………. (denumirea si datele de identificare ale operatorului 
economic) nu sunt persoane condamnate printr-o hotărâre definitivă pentru infractiunile mentionate 
mai sus. 

Declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publicăşi sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice ca în cadrul SC……. (denumirea si datele de 
identificare ale operatorului economic) nu sunt persoane condamnate printr-o hotărâre definitivă care 
sa detine putere de reprezentare, de decizie sau de control pentru infractiunile mentionate mai sus. 

Înțeleg căîn cazul în care acesată declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

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

Data Ofertant, 

Numele si prenumele 

………………… 

(semnătură) 

 

Nota: documentul se prezinta de către ofertant (individual / grup opertori), subcontractanți 

și/sau terți susținători – daca sunt nominalizati in cadrul ofertei 
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Formular nr. 10 

OPERATOR ECONOMIC 

 ___________________  

(denumirea/numele 

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 
din Legea 98/2016 privind achizitiile publice 

Subsemnatul    .............................. reprezentant   împuternicit   al    ............. (denumirea   si 

datele de identificare ale operatorului economic) 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. 

Subsemnatul,   reprezentant  împuternicit  al   (denumirea  si datele de identificare ale 
operatorului economic), în calitate de candidat/ ofertant/ ofertant asociat/ terţ     susţinător/     
subcontractant     al     candidatului/ofertantului,     la     procedura     de      (se menţionează    
procedura)    pentru    atribuirea    contractului    de    achiziţie    publică    având    ca    obiect 
(denumirea   produsului,   serviciului sau lucrării),codul   CPV, la data de (zi/luna/an), organizată de 
(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din 
procedura de achiziţie publicăşi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu 
în situaţiile reglementate la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice respectiv nu ma 
aflu in aituatia de a-mi fi încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la 
bugetul general consolidat, iar acest lucru sa fi fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau 
decizie administrativă cu caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care rin 
calitate de operator economic sunt înfiinţat1 

Declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi 
sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice ca in organele de administrare, de conducere 
sau de supraveghere ale SC………………….(denumirea si datele de identificare ale operatorului 
economic) nu sunt persoane condamnate printr-o hotărâre definitivă pentru infractiunile mentionate 
mai sus 

Declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi 
sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice ca in cadrul SC……. (denumirea si datele de 
identificare ale operatorului economic) nu sunt persoane condamnate printr-o hotărâre definitivă care 
sa detine putere de reprezentare, de decizie sau de control pentru infractiunile mentionate mai sus. 

Înteleg că în cazul în care această declaratie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii. 

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

Data Ofertant, 

Numele si prenumele 
………………… 
(semnătură) 
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Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă: 

- anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau 
contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a 
acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în 
vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere 
acumulate sau a amenzilor 

- când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi 
restante, îndeplineşte una din următoarele condiţii: a) este mai mic de 4.000 lei; b) este mai 
mare de 4.000 lei şi mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate de 
operatorul economic la cea mai recentă dată scadentă a acestora. 

 

Nota: documentul se prezinta de către ofertant (individual / grup opertori), subcontractanți 

și/sau terți susținători – daca sunt nominalizati in cadrul ofertei 
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Formular nr. 11 

OPERATOR ECONOMIC 

 ___________________  

(denumirea/numele) 

Declarație privind neîncadrarea în prevederile de la art. 167 
din Legea 98/2016 privind achizițiile publice 

Subsemnatul(a) .........reprezentant al (denumirea operatorului economic/ asociat/ 
subcontractant), participant in calitate de ofertant      la      procedura      de      achizitie      publica      
,, ..............” avand      ca      obiect: ,,………………………………”, cod CPV:........ criteriu de atribuire 
,,...........”organizată de.................(denumirea autorităţii contractante), declar in numele ofertantului, 
sub sancţiunea falsului în declaraţii, ca NU ne aflam in nici una dintre situaţiile menţionate in cadrul 
articolului 167 din Legea 98/2016: 

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra 
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care 
se constatăîncălcarea acestor obligaţii; 

b) se aflăîn procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 
încetarea activităţii; 

 
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 

contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a 
unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

 

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a 
considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează 
denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
 

e) se aflăîntr-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 
cauză, iar această situaţie nu poate fi remediatăîn mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 
 

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a 
condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai 
puţin severe; 

g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i 
reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui 
contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a 
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor 
transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere 
sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în 
măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 

i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al 
autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate 
în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o 
influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de 
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atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 

În cazul în care pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică ne vom afla în una 
dintre situaţiile menţionate mai sus, ne obligam să anunţam această situaţie imediat ce a apărut. 

Înţeleg căîn caz contrar vom suporta sancţiunile legii. 

Data Ofertant, 

Numele si prenumele 

………………… 

(semnătură) 

 

Nota: documentul se prezinta de către ofertant (individual / grup opertori), subcontractanți 

și/sau terți susținători – daca sunt nominalizati in cadrul ofertei 
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OPERATOR ECONOMIC       Formularul nr. 12 

     (denumirea/numele) 

GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A LUCRARII 

Nr.crt. Etape in derularea contractului Luna 

1 2 3 ……… 18 

4. Organizare de Santier (infiintare si 

desfiintare) 

     

5. Executie Lucrari      

5.1. Obiect - …………………………..       

5.1.1. Categorie lucrari ………………..      

5.1.2. Categorie lucrari ………………      

…….. ……………………………………      

5.2. Obiect - ………………………….      

5.2.1 Categorie  lucrari ……………….      

5.2.2. Categorie  lucrari ……………….      

……. …………..………………………      

5.3. Obiect - …………………………..      

5.3.1 Categorie  lucrari ……………….      

5.3.2. Categorie  lucrari ……………….      

……. …………..………………………      

5.4. Obiect - …………………………..      

5.4.1 Categorie  lucrari ……………….      

5.4.2. Categorie  lucrari ……………….      

……. …………..………………………      

5.5. Obiect - …………………………      

5.5.1 Categorie  lucrari ……………….      

5.5.2. Categorie  lucrari ……………….      

……. …………..………………………      

5.6 Procurare si montaj echipamente 

…… 

     

6. Instiintare finalizare lucrari si 

efectuare Receptie la terminarea 

lucrarilor 

     

 

Ofertant  ________________     (semnatura autorizata) 
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Formular nr. 13 

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

 
ÎMPUTERNICIRE 

privind autorizarea semnării ofertei 
 

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în 
……………………………..(adresa operatorului economic),  înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr.…, CIF ………, 
atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în calitate de ………………………………., împuternicim prin 
prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat în ……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria 
……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având funcția de 
………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire  ….........................(se va completa cu 
denumirea obiectivului), organizată de...................în scopul atribuirii contractului. 

 

           În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații: 

1. Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma 
desfășurării procedurii. 

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

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

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

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislației penale privind falsul în declarații și sunt de acord cu orice decizie a Entității Contractante referitoare la excluderea 
din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziție publica. 

 

Denumirea mandantului 

S.C. ………………………………         

reprezentată legal prin  _____________________(Nume, prenume, funcție) 

 

(Specimen de semnătura persoana împuternicită)                 (Semnătura autorizată și stampila a reprez. legal) 

 

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

Notă:  

Împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de 
identitate, pașaport). 

Oferta trebuie sa fie însoțită de o împuternicire scrisa, prin care persoana care a semnat oferta este autorizata sa angajeze 
operatorul economic in procedura de atribuire a contractului de achiziție publica. Împuternicirea trebuie sa fie intr-un format 
juridic, in conformitate cu formatul tarii in care ofertantul este înregistrat și trebuie sa poarte atât semnătura celui care 
împuternicește cat și semnătura celui împuternicit. O traducere autorizata in limba romana va însoți orice împuternicire într-
o alta limba. 
In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze operatorul economic, trebuie confirmata de 
către toți membrii asocierii, prin înaintarea împuternicirilor semnate de toți reprezentanții cu drept de semnătura ai acestora.  

 


