
  

 

 
 

FORMULARE 
 
 
 
 

Secţiunea conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei 

de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 
 
 
 

OPIS  FORMULARE 
 

 
 
 
 

1. Formularul 1 – Scrisoare de înaintare 
2. Formularul 2 – Informații generale despre ofertant 
3. Formularul 3 – Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a 

contractului de achizitie publica, dacă este cazul 
4. Formularul 5 – Acord explicit, neechivoc si irevocabil de însușire a modelului de 

contract aferent achiziției directe și de constituire a garantiei de buna executie 
5. Formularul 7 – FORMULAR DE OFERTĂ  
6. Formularul 8 –  Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, art. 

165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice  
7. Formularul 9 – Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din 

Legea nr. 98/2016 
8. Formularul 10 – Declarație privind respectare art. 51 din legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice 
9. Formularul 11 - Scrisoare de garanție de bună execuție/Poliţă emisă de societatea de 

asigurare 



  

 

Formular 1 
 
 

OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 
(denumire / sediu ) 
 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     
nr._________data___________ora_____ 

 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 
 

Către ________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 
 

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind 
aplicarea ACHIZIȚIEI DIRECTE pentru atribuirea contractului ”Furnizare bazin vidanjabil 
etanș destinat Centrului Multifuncțional de sănătate, igienă și educație din Racoș”, 
 
noi _________________________________________________ (denumirea/numele operatorului 
economic) vă transmitem alăturat următoarele: 

 
1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil cu adresa Autoritatii contractante și obiectul 
achiziției directe conţinând, în original şi într-un număr de         -       copii: 

a) documentele de calificare; 
b)  propunerea tehnică și propunerea financiară; 
c) documentele care însoţesc oferta, după caz; 

Sau  
2. Prin email – documentele semnate eletronic 

a) documentele de calificare; 
b)  propunerea tehnică și propunerea financiară; 
c) documentele care însoţesc oferta, după caz; 

Se va alege varianta corespunzătoare 
 

 
Data completării ___________            

Operator economic, 
 

(semnătura autorizată ) 
 



  

 

 
Formular  2 

 
Operator economic                                                                     
 ____________________  
 (denumirea/numele) 
 
 

Informaţii  generale despre ofertant 

 
 

Denumirea/numele   

Codul fiscal  

Cont  

Adresa sediu social/ 
punct de lucru (dupa 
caz) 

 

Telefon  

Fax:  

E-mail  

Cod postal  

Numele persoanelelor 
care vor semna 
contractul și funcția 
acestora 

 

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

Operator economic, 
 
(semnătura autorizată) 

 



  

 

Formular 3 
Operator economic                                                                     
 ____________________  
 (denumirea/numele) 

 
 

 ACORD DE ASOCIERE 
.............................................................................................. 

Conform 

.................................................................................................................... 
                            (incadrarea legala) 
Noi, parti semnatare: S.C. ........................................... 
             S.C. ............................................ 
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica ”Furnizare bazin 
vidanjabil etanș destinat Centrului Multifuncțional de sănătate, igienă și educație din 
Racoș” 
Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 
1. ......................................................... 
2. ......................................................... 
Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica 
comun: 
........ % S.C. .......................................... 
........ % S.C. .......................................... 
 
Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: 

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

 
Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: 

- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a 
sarcinilor convenite de comun acord. 

 
Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: 

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

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

 
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de 
fiecare asociat pentru executie obiectivului supus procedurii de cerere de oferte: 
........ % S.C. .......................................... 
........ % S.C. .......................................... 
Liderul asociatiei: 
S.C. ......................................... 
Alte clauze: 

...................................................................................................................  
 
 
Data completarii:       
 
 
LIDERUL ASOCIATIEI, 
....................                 

ASOCIAT, 



  

 

  
Formular 5 

........................................... 
        (denumirea/numele) 
 

 
Acord explicit, neechivoc si irevocabil de insusire a modelului de contract  

aferent achizitiei directe 
 

Subsemnatul(a).............................................................. [se insereaza numele 
operatorului economic-peroana juridică], prin reprezentatnt legal 
....................................................................... în calitate de ofertant pentru 
achizitia de ........................................................................... [se inserează, după 
caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de ...................... 
[se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează 
numele autorităţii contractante], imi exprim acordul explicit, neechivoc si irevocabil de 
insusire a modelului de contract in cazul adjudecarii 
........................................................................................ 
................................................................................. [ se insereaza denumirea 
achizitiei].  

 
In cazul adjudecarii, voi constitui garantia de buna executie sub urmatoarea forma: (se 

bifeaza modalitatea aleasa) 
 
□  instrument de garantare bancar - .................................................................. 
                                                             [tipul si unitatea financiar-bancara]  
 

□   retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale 
 
 

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

 
 
 

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

(semnătură autorizată)  

 
 



  

 

 
Formular 7  

FORMULAR DE OFERTĂ  
 ......................................... 
 (denumire  ofertant) 

OFERTĂ 
Către .................................................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

1. Examinând documentaţia prezentată, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
............................................................ (denumirea/numele ofertantului) ne oferim 
ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, 
să furniză, ............................................................................................... 
(denumirea) pentru suma de 
....................................................................................lei,  plătibilă după 
recepţia produselor , 
(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). 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare să furnizăm 
bazinul vidanjabil etanș. 
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 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. 

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

Data _____/_____/_____ 
 

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură),  

 
L.S. 

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic). 
 

 
Operator economic                                          



  

 

Formular 8 
.................................. 

 (denumirea/numele) 
 

 
 

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165, 
art.167 din  

Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 
 
 

Subsemnatul(a).............................................................. [se insereaza numele 
operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant pentru achizitia de 
........................................................................... [se inserează, după caz, 
denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de ...................... [se 
inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele 
autorităţii contractante], declar pe proprie răspundere că nu mă aflu in niciuna din situatiile 
prevăzute la art. 164, art.165, art. 167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. 

 

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de 
operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă 
comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte 
oferte.  

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
 
 
 

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

 
 

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

(semnătură autorizată) 
 

 
 
 

 



  

 

 
Formular 9 

Operator economic 
 (denumirea/numele) 

 
 

 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr.98/2016 
 
Titlul contractului: ”Furnizare bazin vidanjabil etanș destinat Centrului Multifuncțional de 
sănătate, igienă și educație din Racos” 
 
 Subsemnatul .............................., reprezentant legal al 
.............................................. (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 
economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură și a 
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevăzută la art. 
60 din Legea nr. 98/2016, respectiv Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul 
susținător (se alege cazul corespunzător și se înscrie numele) 
............................................................... nu se află în situaţiile de natură să 
determine apariţia conflictului de interese. 

 Situaţiile de natură să determine apariţia conflictului de interese, în sensul art. 60 din 
Legea nr. 98/2016, sunt următoarele: 
    a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care 
fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia 
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
    b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane 
care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia 
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
    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/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, 
financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze 
independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 
    d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 
propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de 

conducere sau de supervizare şi/sau are 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 autorităţii contractante sau al furnizorului de 
servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire; prin acţionar sau asociat semnificativ 
se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă 
cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul 
drepturilor de vot în adunarea generală. 
    e) situaţia în care ofertantul/candidatul a 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 autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 
procedura de atribuire. 
 Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, cu privire la 
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care 
aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv 
persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării 
contractelor de achiziţie publică, sunt: 



  

 

 
Presedinte Pascu Mihai Lucian,  
Director executiv Gliga Luciana 
Manager proiect Stan Mariana 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Subsemnatul declar că voi 
informa imediat autoritatea contractanta dacă vor interveni modificări în prezenta declarație 

la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică 
sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de 
achiziție publică. Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art 326 “Falsul in 
Declarații” din Codulul Penal referitor la “Declararea necorespunzatoare a adevărului, făcută 
unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se refera art. 145, în 
vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit 
legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se 
pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”. 
 
Data completării ......................  

 
Operator economic, 
_________________ 

(numele reprezentantului legal, în clar) 
_____________________ 

(semnătură autorizată, ștampila) 
_____________________ 

 

Operator economic                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
Formular 10 

................................... 
 (denumirea/numele) 
 

 
 
 

 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA ART. 51  
din LEGEA NR. 98/2016 privind achizitiile publice 

 
 
 

Subsemnatul(ul)/a , _________________________ (nume si prenume în clar a persoanei 
autorizate), reprezentant legal/împuternicit al _____________________________ (denumirea 
ofertantului),  în clitate de ofertant la procedura de _____________, organizată la data de 
_______________ de către Agentia de Dezvoltare Durabilă a Judetului Brașov pentru atribuirea 
contractului “_____________________________________”, cod CPV ______________, declar 
pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile relevante din 
domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă. 
 
Totodată, declar că am luat la cunoștință despre reglementările obligatorii în domeniile 
mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii 
Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi 
acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării 
contractului de achiziţie publică.  

 
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de 
obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul 
pentru indeplinirea acestor obligatii. 
 
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 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 completării .........                                                       Operator economic,  
                                                                                             
 .................................... 

                                                                                             (semnătură 
autorizată)                       
 
 
 
 
 



  

 

 Formularul 11 
 
Autoritatea emitentă      
___________________ 
        (denumirea) 
 
 

 
Scrisoare de garanție de bună execuție/Poliţă emisă de societatea de asigurare 

 
 
 

Către ........................................................... 
(denumirea autorităţii contractante delegate şi adresa completa) 

 
Cu privire la contractul de achiziţie publica ”Furnizare bazin vidanjabil etanș destinat 
Centrului Multifuncțional de sănătate, igienă și educație din Racos” (denumirea 
contractului), încheiat între ......................, în calitate de contractant, şi 
........................, în calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa plătim în favoarea 
achizitorului, pana la concurenta sumei de ..................., reprezentând 10% din valoarea 
contractului respectiv, orice suma cerută de acesta, necondiţionat, respectiv la prima cerere a 
beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa ofertantului 
......................................... (denumirea/numele) garantat, 
 
Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din 
partea achizitorului sau a contractantului. 
Prezenta garanţie este valabilă pana la data de ............................ 

În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a 
garanţiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului 
băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie isi 
pierde valabilitatea. 
 
Parafată de Autoritatea emitenta ............ în ziua .......... luna .......... anul ......... 
 
                      (semnătura autorizată) 
 
 
 
 
                    


