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C A I E T    D E   S A R C I N I  

Nr. 60898 din 30.07.2019 

PRIVIND SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENT ”Zilele Sf. Mihai ”, ediția XXIII, 23 – 29 

septembrie 2019 

 

Obiectul caietului de sarcini il constituie achiziționarea serviciilor necesare pentru organizarea 

evenimentului ”Zilele Sf. Mihai ”, ediția XXIII, , 23 – 29 septembrie 2019 

 

Prestatorul va oferi întreaga gamă de servicii solicitate în prezentul Caiet de Saricini, acestea fiind cerințe 

minimale oblogatorii. 

 

Capitolul I - DATE GENERALE  

 

Achizitor Primăria Municipiului Săcele 

Cod CPV – Servicii de recreere, culturale şi sportive 92000000-1  

Perioada: 23 – 29 septembrie 2019 

Locul desfăşurării: Săcele, Brașov, România  

Valoarea maximă a achiziției – 80.000 lei cu TVA/ 67226,89 lei fără TVA  

 

Capitolul II NECESITATE ȘI OPORTUNITATE 

Obiectivul general il constituie dezvoltarea vieții culturale și a păstrării identității culturale a comunității 

maghiare prin crearea unor evenimente culturale cu caracter repetitiv, care ar putea avea ca și consecință 

dezvoltarea economică a orașului. Un astfel de eveniment este de natură de a crește interesul pentru 

municipiul Săcele, prin angrenarea unui număr însemnat de spectatori și prin participarea localnicilor la 

evenimentele dedicate acestora. 

 

 

 

mailto:primaria@municipiulsacele.ro
http://cpv.klasyfikacje.eu/ro/92000000-1/


 

 

Capitolul III SCOPUL 

Prin organizarea evenimentului se dorește realizarea unui festival cu diverse activități culturale, sportive, 

recreaționale în special pentru comunitatea maghiară din Săcele, și la care să poată participa și comunitatea 

românească. Evenimentul urmează să fie bun instrument cu impact național, dar și județean pentru 

promovarea municipiului Săcele și pentru satisfacția publicului săcelean.  

 

Capitolul IV – DESCRIEREA SERVICIILOR 

 

IV.1 Program 

 

23 septembrie 2019 – Deschiderea oficială a Zilelor sf. Mihail la Centrul Multicultural Săcele și 

vernisajul unei expoziții permanente pe durata festivalului 

 

24 septembrie 2019 – Evenimente sportive seri cu degustări de vin și pălincă 

 

25 septembrie 2019 – Evenimente sportive seri cu degustări de vin și pălincă 

 

26 septembrie 2019 – Concert CME 

 

27 septembrie 2019 – Baluri și party-uri în diferite locații 

 

28 septembrie 2019 – Cupa Țara Bârsei la fotbal, ateliere de meșteșugărit, ateliere pentru copii, 

expoziții cu vânzare de produse tradiționale, concerte live 

 

29 septembrie 2019 – Parada tradițională de cai și trăsuri, spectacole de dansuri populare, expoziții 

cu vânzare de produse tradiționale, concerte live 

 

 

IV.2 Servicii și cerințe solicitate  

 

IV.2.1 - 23 septembrie 2019 – Deschiderea oficială a Zilelor sf. Mihail la Centrul Multicultural 

Săcele(CME) și vernisajul unei expoziții permanente pe durata festivalului 

 

- organizarea unui eveniment la CME care să marcheze deschiderea Zilelor Sf Mihail și care să conțină 

discursuri, spectacol artistic, vernisaj expoziție 

- asigurarea sonorizării și logisticii necesare unui astfel de eveniment 

IV.2.2 - 24, 25 septembrie 2019 – Evenimente sportive, seri cu degustări de vin și pălincă 

- organizarea de eveniment/evenimente sportive dedicate tineretului, iar seara organizarea unor degustări de 

vin și pălincă în diferite locații din Săcele 

IV.2.3 - 26 septembrie 2019 – Concert CME 

 

- organizarea unui concert la CME cu o formație de nivel național sau internațional 



 

 

- asigurarea logisticii și sonorizării necesare unui astfel de eveniment 

 

IV.2.4 - 27 septembrie 2019 – Baluri și party-uri în diferite locații 

- organizarea în minim două locații diferite a minim două petreceri dedicate unui public diferit (seniori și 

tineret) 

 

IV. 2.5 - 28 septembrie 2019 – Cupa Țara Bârsei la fotbal, ateliere de meșteșugărit, ateliere pentru 

copii, expoziții cu vânzare de produse tradiționale, concerte live 

- organizarea Cupei Țării Bârsei la fotbal 

- asigurarea unui spațiu de expunere și desfășurare a evenimentelor din ultimele două zile de festival;  

-  identificarea unor persoane, asociații, comercianți, etc care să susțină expoziții și  ateliere 

- organizarea de concerte live cu artiști locali, naționali și internaționali 

 

  IV.2.6 - 29 septembrie 2019 – Parada tradițională de cai și trăsuri, spectacole de dansuri populare, 

expoziții cu vânzare de produse tradiționale, concerte live 

- organizarea paradei tradiționale de cai și trăsuri a maghiarilor din Săcele  

- organizarea de spectacole de dansuri populare și concerte live cu artiști locali, naționali și internaționali 

 

* Ofertantul poate prezenta în cadrul ofertei și alte evenimente pe care dorește să le realizeze în 

cadrul Zilelor Sf Mihail, care vor fi oferite de sponsori sau din fonduri proprii 

 

IV.2.7 Cerințe tehnice 

 

- pentru zilele de sâmbătă și duminică asigurarea unui spațiu generos de desfășurare a concertelor, a unei 

scene de minim 6m/8m, a scenotehnicii necesare, sonorizării 

- scena va terbuie să aibă autorizare conform standardelor în vigoare, va fi prevăzută cu echipamente de 

lumini și sonorizare - ofertanții vor propune dotările adecvate având în vedre cel puțin următoarele:  

- echipamente de sonorizare – sistem de sunet, amplificatoare instrumente, pupitre sunet, microfoane, 

sisteme wireless, cablaje, set de tobe, amplificator bass 

- lumini – mixer, dimmere, reflectoare, console de lumini, accesorii de lumini 

- alte specificații (nu sunt cu caracter obligatoriu): ecran/ecrane cu LED, transmisii în direct ale 

evenimentului, etc 

Ofertantul va sigura următoarele servicii conexe: 

- scena va fi montată cu o zi înaintea evenimentului și va fi demontată cel târziu cu o zi după eveniment 

- va inchiria corturi, marchize, etc în spațiul de desfășurare al evenimentului 

- prestatorul va asigura personalul tehnic necesar, inginer sunet, lumini, electrician, etc (oferta va detalia 

personalul tehnic propus) 

- transportul echipamentelor, instalarea, demontarea sunt în sarcina prestatorului 

- prestatorul este răspunzător de asigurarea securității persoanlului propus și a participanților la eveniment 

- se vor asigura condițiile minime de protecție a mediului și protecția muncii 



 

 

 

- prestatorul va desemna un coordinator de eveniment care va colabora în permanență cu reprezentanții 

desemnați de achizitor 

- prestatorul va asigura cazarea, masa, transportul pentru tehnicieni, ingineri, etc.  

- prestatorul va suporta toate cheltuielile necesare, precum și cheltuielile cu orice alte servicii care nu sunt 

prevăzute, dar care reies pe parcurs că sunt necesare pentru buna desfășurare a evenimentului 

Prestatorul va trebui să asigure: 

- spații pentru meșteșugari, comercianți și pentru desfacerea produselor acestora,  

- servicii de pază,  

- toalete ecologice și asigurarea curățeniei în zona avizată 

- servicii medicale în caz de urgență, 

- obținerea de autorizații din partea Jandarmeriei, Poliției Județene, DSV, etc 

Prestatorul va asigura participarea artiștilor menționați, încheierea contractelor, plătirea drepturilor pt 

UCMR- ADA, a impozitelor, precum și plata onorariilor către artiști. 

 

IV.2.5 Cerințe de promovare eveniment  

- ofertantul va trebui să prezinte planul de promovare al evenimentului, precum și fondurile din care va 

realize acestea. În toate materialele de promovare va apărea ca principal organizator: Primăria și Consiliul 

Local al Municipiului Săcele și stema orașului 

 

V. Criterii de atribuire 

- cel mai scazut preț 

 

 

Nr 

crt

. 

Atribuţia şi funcţia 
Numele şi 

prenumele 
Data Semnătura 

 1. 

 

Aprobat:  PRIMAR 

   Ing. POPA VIRGIL 

  

 2. Vizat. VICEPRIMAR    Ing. Sorin Gâdea   

  4.  Elaborat: Directia CTST                   Mădălin Iacob 30.07.2019  

 



  
FISA DE DATE 

  
ORGANIZARE EVENIMENT ”Zilele Sf. Mihai ”, ediția XXIII, 23 – 29 septembrie 2019 

 
 
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTACT 
 
Denumire oficială: MUNICIPIUL SACELE 
Adresă:  P-ta Libertatii nr.17 Sacele, 505600 jud.Brasov   
Localitate: Municipiul  Sacele Cod poștal: 

505600 
Țara: ROMÂNIA 

Punct(e) de contact:  
Comp. Licitatii si Achiziții Publice 

Telefon: +40 268276164; 

E-mail: primaria@municipiulsacele.ro Fax:   
Adresa de internet: www.municipiulsacele.ro 

 
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ  
□ Minister sau orice altă autoritate națională 
sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale 
sau locale ale acestora 
□ Agenție/birou național sau federal 
□ Colectivitate teritorială  
□ Agenție/birou regional sau local  
□ Organism de drept public  
□ Instituție/agenție europeană sau organizație 
europeană 
 
X Altele (precizați): autorități locale 

□ Servicii publice generale 
□ Apărare 
□ Ordine și siguranță publică 
□ Mediu 
□ Afaceri economice și financiare 
□ Sănătate 
□ Construcții și amenajări teritoriale 
□ Protecție socială 
□ Recreere, cultură și religie 
□ Educație 
X Altele (precizați): servicii generale ale 
administrațiilor publice 

 
SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) DESCRIERE 
II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă 
ORGANIZARE EVENIMENT ”Zilele Sf. Mihai ”, ediția XXIII, 23 – 29 septembrie 2019 

II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de 
prestare a serviciilor 
a) Lucrări                                    B) Produse                              c) Servicii      

   X                              
Locul principal de executare 
NUTS 

Locul principal de livrare 
Cod NUTS  

Locul principal de prestare 
sediul prestatorului 
Cod NUTS RO 122 - Brasov 

II.1.3) Achizitia implică 
Contract X                                                            
II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției 
ORGANIZARE EVENIMENT ”Zilele Sf. Mihai ”, ediția XXIII, 23 – 29 septembrie 2019 

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile) 
 Vocabular principal Vocabular suplimentar (după 

caz) 
Obiect principal 92000000-1 Servicii de 

recreere,culturale si sportive 
 

Obiect(e) suplimentar(e)   

http://www.municipiulsacele.ro/


II.1.6) Împărțire în loturi  
da □  nu  X 
II.1.7) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                               
da □ nu X 

 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul 
ORGANIZARE EVENIMENT ”Zilele Sf. Mihai ”, ediția XXIII, 23 – 29 septembrie 2019, 
Valoarea estimată eligibila maxima -67.226,89 lei fara TVA 
II.2.2) Opțiuni (după caz)                                                                                                                         
da □  nu  X 
Dacă da, descrierea acestor opțiuni:  
Dacă se cunoaște, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opțiuni: 
în luni: / sau în zile: / (de la data atribuirii contractului) 
Numărul de prelungiri posibile (după caz): sau interval: între ..........și ............ 
Dacă se cunoaște, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, 
calendarul prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: / sau în zile: ....... (de la data atribuirii 
contractului) 

 
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 
Durata prezentului contract este pana in data de 29.09.2019 

 
II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 
II.4.1. Ajustarea prețului contractului                                                                                                     
da □ nu X 

 
SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 
III.1) CONDIŢII  REFERITOARE LA CONTRACT 
 
III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate (după caz) 
III.1.1.a) Garanție de participare                                                                                                           
da   nu X  
III.1.1.b) Garanție de bună execuție                                                                                                      
da X nu       
III.1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile 
relevante 
Bugetul Local, 
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie 
contractul (după caz) 
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale (după caz)                                 
da □ nu X 
Dacă da, descrierea acestor condiții 
III.1.5. Legislația aplicabilă 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice; 

 
III.2) CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECTIE 
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după 
caz): 

Informații și formalități necesare pentru 
evaluarea respectării cerințelor menționate. 
Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitatea în 
cadrul procedurii 

III.2.1) Motive de excludere a ofertantului 
Declarație pe propria răspundere  din care să Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 



rezulte ca ofertantul nu se afla în situațiile 
prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din 
Legea nr. 98/2016, completată în conformitate cu 
Formularele 1.2.3(sectiunea Formulare ) 

art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 din 
OUG nr.34/2006 atrage excluderea 
ofertantului din prezenta procedură.  

Declarație pe proprie răspundere privind evitarea 
conflictului de interese, completată în conf. cu  
Formularul 4. (sectiunea Formulare ) 
Lista persoanelor cu funcții de decizie cu privire 
la derularea și finalizarea procedurii de atribuire:  
Ing.Virgil Popa – primar, Ec.Coman Rodica – 
Sef Serviciu Contabilitate Financiar Salarizare 
Buget Ordonantare CFPP, Ing.Gâdea Sorin – 
viceprimar , Ing.Boberschi Dan-Radu – inspector 
Compartiment Licitatii, Achizitii Publice  , 
Ec.Radulescu Eugen  – inspector Serv  
CFSBOCFPP, Cj.Musca Nicusor Sebastian – 
Consilier Juridic Compartiment  Juridic, 
Ec.Tagarici Gabriela Elena – inspector 
Compartiment Licitatii, Achizitii Publice  ; Iacob 
Madalin-Inspector   Comp.Activitati Culturale . 

Încadrarea în una din situațiile prevăzute în 
cadrul Capitolului II, Secțiunea a 4-a din 
Legea nr. 98/2016 atrage excluderea 
ofertantului din prezenta procedură.  

Declarație pe proprie răspundere privind 
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de 
protecţie a muncii  si în domeniul mediului si 
protectiei mediului. Formularele 5 si 6 (sectiunea 
Formulare ) 

 

III.2.2) Capacitatea ofertantului 
a) Capacitatea de exercitare a activității profesionale 
 Forma de inregistrare in conditiile legii din tara 
de rezidenta, - operatorul economic este legal 
constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile 
de anulare a constituirii precum si faptul ca are 
capacitatea profesionala de a realiza activitatile 
care fac obiectul contractului. 

Ofertantul trebuie să prezinte Certificatul 
Constatator emis de ONRC -  codul CAEN 
(sau echivalent) care îi permit să presteze 
serviciile care fac obiectul achiziției publice. 
 

c) Capacitatea tehnică și profesională 
Declarație pe propria răspundere din care să 
rezulte ca ofertantul a mai prestat servicii 
similare în ultimii 3 ani completată în 
conformitate cu Formularul  9 (sectiunea 
Formulare ) 

Candidatul va completa în Formularul 9 
servicii similare prestate  în ultimii 3 ani, 
precizând beneficiarul și valoarea acestuia, 
indiferent dacă aceștia din urma sunt autorități 
contractante sau clienți privați. 
Numărul de ani solicitați în vederea 
demonstrării experienței similare se va calcula 
prin raportare la data limită de depunere a 
ofertelor. 
Candidatul înființat de mai puțin de 5 ani, 
va prezenta lista principalelor servicii 
similare de la înființare. 

d) Asociere si/sau subcontractare (după caz) 
Declarație pe propria răspundere privind partea / 
părțile din contract care sunt îndeplinite de 
fiecare asociat și acordul de asociere (original) 

În situația în care doi sau mai mulți ofertanți 
se asociază în vederea depunerii unei oferte, 
Liderul asocierii va completa și depune o 
Declarație pe propria răspundere în care va 
preciza: 
partea/părțile din contract pe care urmează să 
o/le realizeze fiecare asociat; 
datele de recunoaștere ale fiecărui asociat; 
 



Un operator economic are dreptul ca în cadrul procedurii de achiziție să depună o singură ofertă 
individuală sau să participe în cadrul unei singure asocieri .  

 

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ/ACHIZITIE DIRECTA 

IV.1) CRITERII DE ATRIBUIRE 
Prețul cel mai scăzut     
                                                                                                                                

 
IV.2) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 
 
4.2.1) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare 
Limba română 
4.2.2) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta  
durata în luni /sau în zile: 30 Zile(de la termenul limită de primire a ofertelor) 

 
IV.3) PREZENTAREA OFERTEI 
IV.3.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
 Propunerea tehnică a serviciilor ce urmează a fi furnizate va fi întocmită conf caietului de 
sarcini. 
 
IV.3.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Propunerea financiară se va elabora astfel încât să furnizeze toate informațiile solicitate cu 
privire la preț,  
Ofertantul trebuie să prezinte:  Formularul de ofertă conform Formular 7 - reprezintă 
elementul principal al propunerii financiare; 
IV.3.3. Modul de prezentare a ofertei 
Operatorii economici interesați își vor depune oferta în vederea participării la atribuirea 
achizitiei directe. Aceasta va conține 1 (un) exemplar în original.  
Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară preliminară vor fi 
prezentate în cadrul unui singur plic sigilat. 
Oferta va fi înregistrată la sediul autorității contractante: compartiment CIC Primaria Mun 
Sacele  P-ta Libertatii Nr.17 Sacele, 505600 jud.Brasov pana la data de 13.08.2019 ora 16.00 
Ofertantul trebuie să ia toate masurile astfel încât aceasta să fie primită și înregistrată de către 
autoritatea contractanta până la data și ora limita pentru depunere, stabilită în anunțul de 
participare. Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră. Toate 
documentele depuse, respectiv documentele de calificare și documentele care însoțesc oferta 
trebuie să fie scrise sau tipărite cu cerneală neradiabilă și vor fi numerotate, stampilate și 
semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzător să angajeze ofertantul în 
contract.  
În cazul în care documentele ofertei sunt semnate de o altă persoană decât reprezentantul legal, 
atunci se va prezenta în acest sens o împuternicire, în original. Orice ștersătură, adăugare, 
interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către 
persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. În cazul documentelor emise de 
instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate 
și parafate conform prevederilor legale în vigoare. 
Ofertantul își asuma răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor 
documentelor prezentate în original și/sau în copie în vederea participării la atribuirea achizitiei 
directe. Analizarea documentelor prezentate de ofertanți, de către comisia de evaluare, nu 
angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație față de acceptarea ca fiind autentice 
sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. 
 

 
 
 



SECŢIUNEA V.INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 
V.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)                                                                            
 da □ nu X 
Dacă da, precizați perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:  
V.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare  
 da □ nu X 
Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) și/sau program(e): 
V.3) ALTE INFORMATII (după caz) 
Atribuirea contractului de achiziție publică  
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea 
contractanta numai cu ofertantul declarat castigator,   în urma aplicării prezentei proceduri 
de selecție de oferte,  după cum urmează: 
 
Publicarea invitației de participare și primirea ofertelor: 
Transmiterea  anunțului privind organizarea selecției de oferte  Perioada cuprinsă între data 
publicării anunțului și data primirii ofertelor va fi de 5 (cinci) zile  
Primirea solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, elaborarea și transmiterea 
răspunsurilor, după caz; Autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitări într-o perioada 
care nu va depăși, 1 zi lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. 
Primirea ofertelor; 
Deschiderea ofertelor 
Evaluarea ofertelor, atribuirea și semnarea contractului 
Evaluarea de către autoritatea contractantă a ofertelor pe baza criteriului de atribuire și 
întocmirea clasamentul ofertelor, respectiv al ofertanților, în ordinea descrescătoare a 
punctajului obținut. 
Comunicarea tuturor ofertanților a rezultatului procedurii de achiziție publică, inclusiv 
comunicarea costurilor de finanțare finale propuse de fiecare ofertant. 
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  si va fi 
finalizata prin incheierea unui contract de servicii.  
 
V.4) CĂI DE ATAC  
Soluționarea contestațiilor se va realiza conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind 
remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a 
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, 
precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 
Contestațiilor. 

 
FORMULARE 
 

• Formular  1  -Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016; 
• Formular  2 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;; 
• Formular  3 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea  98/2016; 
• Formular  4-  Declaraţie privind neîncadrarea în situatia conflictului de interese din Legea nr. 

98/2016; 
• Formular  5  -  Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si  

protectiei mediului 
• Formular  6   -  Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al 

relatiilor de munca  
• Formular  7    -  Formular de oferta  
• Formular  8    -  Acord de asociere(daca este cazul) 
• Formular  9      -Experiență similară 
• Formular  10    -Scrisoare de inaintare 
• Formular  11   - Imputernicire 
• Formular  12   - Formular de garantie de buna executi 



 
 
 
 
   Operator economic                FORMULARUL 1 
    .......................... 
      (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 

  
Subsemnatul, ...................................................... reprezentant împuternicit al 
............................................ (denumirea operatorului economic) în calitate de 
candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, 
respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 
   a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din 
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea 
şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, 
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării 
Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
 
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator(daca este cazul)   



 
      
 
 
 
 
 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________       FORMULAR  2 
           (denumirea/numele 
 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 

 
                  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................................,  
      ............................................................... . (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei 
de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata 
impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. 
 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. 
            Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………. 
                                                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
           Data completării ...................... 
 
 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Operator economic                                        FORMULAR 3 
    …....................... 
      (denumirea/numele)  
 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 

 
 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al 
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de  de către 
…………………………………………………, declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:  
a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 
b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activității; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea; 
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul 
sau în legătură cu procedura în cauză; 
e) nu mă u în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii 
nu a condus la o distorsionare a concurenței; 
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui 
contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune 
încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, 
plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 
h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 
criteriilor de calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint 
documentele justificative solicitate; 
i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin 
informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență 
semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire, 
selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic 
pe care-l reprezint.  
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării 
Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
 
 
 
 
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator(daca este cazul)   
 
 
 
 
 
                                                                                



                                                                                                                            FORMULAR nr. 4 
   OPERATOR ECONOMIC 
    ____________________ 
       (denumirea/numele) 
 
 

Declaratie privind neincadrarea in situatia unui conflict de interese 
privind evitarea conflictului de interese 

(conform art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice) 
 
 
1. Subsemnatul/a …...……………….......................…, în calitate de …….........………………. 
(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), la …………………………, în temeiul art. 59 din 
Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, 
sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 
   a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de 
interes, acţiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;  
   b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este 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 al autoritatii contractante; 
   c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un 
interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să 
afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare; 
   d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul 
consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori 
asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autoritatii contractante;  
   e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre 
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau 
afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de 
decizie în cadrul autoritatii contractante.  
Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, 
derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 58-63, din Legea 
nr. 98/2016. Ing.Virgil Popa – primar, Ec.Coman Rodica – Sef Serviciu Contabilitate Financiar 
Salarizare Buget Ordonantare CFPP, Ing.Gâdea Sorin – viceprimar , Ing.Boberschi Dan-Radu – 
inspector Compartiment Licitatii ,Achizitii Publice  , Ec.Radulescu Eugen  – inspector Serv  
CFSBOCFPP, Cj.Musca Nicusor Sebastian – Consilier Juridic Compartiment  Juridic, Ec.Tagarici 
Gabriela Elena – Inspector Compartiment Licitatii, Achizitii Publice  ; Iacob Madalin-Inspector   
Comp.Activitati Culturale.  
2. Subsemnatul/a…………………………..................…. declar că voi informa imediat autoritatea 
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării 
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi 
câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
Data completării .................. 
Ofertant, 
…………………........... (nume, prenume) 
....................................(semnatura autorizată) 
(stampila) 



 
 
 
 
          Operator economic                                                                     FORMULAR nr. 5 
    ___________________ 
          (denumirea/numele)       
 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI 

 
  Prin aceastã declaratie, subsemnat(ul)/a ……………………………….......   reprezentant 
legal al …………………………………….....……., participant la licitatia :........................................ 
…………………..........(obiectivul de investitie) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile 
aplicate faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã vom respecta si implementa executia furnizarilor 
cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii 
Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile 
internaţionale în domeniul mediului si protectiei mediului. 
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) 



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

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA 

 
Subsemnatul ……………………............................... (nume şi prenume în clar a persoanei 
autorizate), reprezentant al ………………………............................................ (denumirea ofertantului 
si datele de identificare) declar pe propria raspundere cã vom respecta si implementa executia 
furnizarilor cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul 
Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi 
acordurile internaţionale în domeniul social si al relatiilor de munca. 
De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de 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) 



 
                                                                                                                        FORMULAR nr. 7 
 
 
Operator economic                                                                                                   
................................ 
(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 
Către ...................... 

 
1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai      
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus 
mentionată,sa executam  contractul. „.........................................................................................” 
  pentru suma de,                                                                           (suma în litere si în cifre, precum si 
moneda ofertei) .la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată TVA în valoare de           (suma în litere 
si în cifre) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câstigătoare, să începem executia 
lucrarilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere si sa terminam lucrarile in 
conformitate cu graficul de executie anexat, in ......... luni calendaristice. 
 
3.Ne angajăm să mentinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile (perioada în litere si în 
cifre) respectiv până la data de .......... (ziua/luna/anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate 
fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4.Până la încheierea si semnarea contractului de achizitie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câstigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
 
5.Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câstigătoare, să 
constituim garantia de bună executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 
 
6. Precizam că: 
  depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă"; 
 nu depunem ofert alternativ. 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
6.Întelegem că nu sunteti obligati să acceptati oferta cu cel mai scăzut pret sau orice altă ofertă pe 
care o puteti primi. 
 
Data __/__/____ 
 
 
................................, (semnătură), în calitate de ..................... legal autorizat să semnez oferta pentru 
si în numele ............. ......................................(denumirea/numele operatorului economic) 
Operator economic 
................................ 
(denumirea/numele) 
 

                                                                                                    

 

 

 



 

 

 

  Anexa la oferta financiara 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produs U.M. Cantitati Pret unitar 
fara TVA 

Pret total 
fara TVA 

Pret total 
cu TVA 

      

      

      

      

      

Total    



 
                                                                                                             FORMULAR nr. 8 
Operator economic                                                                                                   
................................ 
(denumirea/numele) 

ACORD DE ASOCIERE   (daca este cazul) 
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 
    
Părţile acordului : 
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
şi 
  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
 
2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 
................................(denumire entitate  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 Activitaţi ce se vor realiza de fiecare membru al asocierii in parte:  
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: 
1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
 
3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii 
de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul 
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  
 
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea 
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin 
prezentul acord.  
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. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 
expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 
alte cauze prevăzute de lege. 



 
6 Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
 
7 Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
 
8. Alte clauze:____________________________________________ 
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi............................(data semnării lui) 
 
 
 
 
 
Liderul asociatiei: 
 
______________________ 
(denumire autoritate contractanta) 
 
ASOCIAT 1, 
___________________ 
 
ASOCIAT 2, 
___________________ 
 
 
 
Notă!: 
 
Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele 
specifice ale obiectului contractului/contractelor. 
Se prezintă acordul de asociere încheiat cu toţi asociaţii, din care să rezulte lucrarile care se executa 
de fiecare asociat, precum şi valoarea ce revine fiecărui asociat 
În cazul asociaţiei câştigătoare a licitaţiei,  asociere va fi legalizata potrivit legii şi va constitui parte 
integrantă a contractului de achiziţie publică. 



 
.......................... FORMULAR nr. 9 
(denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND EXPERINȚA SIMILARĂ 

 
Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume) în calitate de împuternicit al 
................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul 
înregistrat la .............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.: 
...............................,fax: ............................, e-mail: ......................................................, Cod fiscal 
.............................,Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. 
înmatriculare/înregistrare, data), obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după caz, 
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare 
specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare) 
2._____________________________________________________ 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din 
prezenta declaraţie. 
 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant 
unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 
 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. 
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură 
cu activitatea noastră. 
 

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

Nr
. 
crt
. 

Obiect contract CPV Denumirea/ 
numele 
beneficiarul
ui/ 
clientului 
Adresa 

 
Calitatea  

 
Preţ total 
contract 

Procent 
îndeplini
t de 
furnizor  

Perioada 
de 
derulare 
contractul  
 

 1 2 3 4 5 6 8 
1        
2        
        
.....        



 
                                                                                                   FORMULAR nr. 10 

 

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

SCRISOARE DE INAINTARE 

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

 

Ca urmare a solicitarii de oferta  nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea 
procedurii pentru atribuirea contractului „.............................................................................” 
denumirea contractului de achizitie publica), noi .................................................................. 
(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: 

 

- documentele care insotesc oferta inclusiv documentul ______________________(tipul, 
seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilita de 
dumneavoastra prin documentatia de atribuire; 

 

2. Persoana de contact (pentru aceasta procedura) 

Nume  

Adresa  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

Cu stima, 
Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului       ............................................. 

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei      ............................................ 

 

Detalii despre ofertant  
Numele ofertantului                                                                   .................................................... 
Tara de resedinta        ..................................................... 
Adresa          .................................................... 
Adresa de corespondenta (daca este diferita)     .................................................... 
Telefon / Fax                                     ....................................................        
Data                                      .................................................... 



 

 FORMULAR 11 

 

ÎMPUTERNICIRE 

 

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în 
…………………………...…………………………………………………………………, 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. …..……………………, CUI ………………, atribut 
fiscal ……............., 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 nr. ……………………, organizată de …………………………….................în scopul 
atribuirii CONTRACTULUI 
……………………………………...............................................……………… - autoritate 
contractantă …………………………………………………………………………………………….. 

 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 
procedură; 
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. 
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 
Prin prezenta, împuternicitul 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. ………………………………… 
reprezentată legal prin 
 ___________________________ 
 (Nume, prenume) 
___________________________ 
 (Funcţie) 
___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
 



                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        FORMULAR nr. 12 
 
BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI  
................................ 
(denumirea/numele) 
 
 
 

Formular de garanţie de bună execuţie 
Către: ........................................................................................... 

(se va completa adresa) 
 
Denumirea Contractului: ................................... (se va completa cu denumirea obiectivului) 
Am fost informaţi că (numele şi adresa Antreprenorului) este Antreprenorul dumneavoastră pentru 
acest Contract, pentru care este prevăzut să obţină o garanţie de bună execuţie. 
La cererea Antreprenorului, noi (numele şi adresa băncii)_________________________ ne angajăm 
prin prezenta în mod neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei 
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate să vă plătim dumneavoastră, Entitatea  
Contractanta/Beneficiarul, orice sumă sau sume care nu depăşesc în total valoarea de 
_______________(„Valoarea garantată”, adică:_____________________) la primirea de către noi a 
cererii dumneavoastră scrise şi a declaraţiei dumneavoastră scrise după constatarea culpei 
Antreprenorului, care să menţioneze următoarele: 
(a) Antreprenorul a încălcat obligaţia (obligaţiile) sa (sale) cu privire la Contract , şi 
(b) felul în care Antreprenorul este în culpă. 
 
Orice cerere de plată şi declaraţie trebuie să conţină semnătura directorului dumneavoastră general, 
care trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea şi 
declaraţia autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră şi 
anume__________(adresa băncii emitente a garanţiei), la data sau înaintea datei de (____ de zile 
după data estimată de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru 
Lucrări)________________________ („data de expirare”), moment în care această garanţie va 
expira. 
Am fost informaţi că Entitatea  Contractanta/Beneficiarul poate cere Antreprenorului să prelungească 
valabilitatea acestei garanţii dacă Certificatul de Recepţie Finală nu a fost emis, potrivit prevederilor 
Contractului, cu 28 de zile înaintea acestei date de expirare. Ne angajăm să vă plătim valoarea 
garantată la primirea de către noi, în termenul de 28 de zile, a cererii şi a declaraţiei dumneavoastră 
scrise menţionând faptul că Certificatul de Recepţie Finală nu a fost emis din motive imputabile 
Antreprenorului, şi că valabilitatea acestei garanţii nu a fost prelungită. 
Competenta sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta scrisoare de garanţie de 
buna execuţie revine instantelor judecătoreşti din România. 
 
Data ______________________    
 
Semnătura (semnături)  
[stampila organismului care furnizează garanţia] 
 
*Daca este cazul 
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