
BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURARI                                                 Formular nr. 3                                                                                                                                                   
    ___________________ 

               (denumirea) 

 

 

 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ/INSTRUMENT DE GARANTARE 
pentru participare cu ofertă   

 

Către ___________________________________________ 

                              (denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă) 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _____________________________ 

(denumirea contractului de achizitie publica) noi _______________________ (denumirea 

bancii/societăţii de asigurări), avand sediul inregistrat la ___________________________ (adresa 

bancii/ societăţii de asigurări), ne obligam fata de __________________________ (denumirea 

autoritatii contractante) sa platim suma de ____________ (în litere si în cifre), la prima sa cerere 

scrisa: 

Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa 

necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la 

culpa persoanei garantate, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma 

cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 

 

    a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în termenul prevăzut 

la art. 39 alin. (3) din Anexa la H.G. 395/2016; 

    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică/acordul-

cadru în perioada de valabilitate a ofertei. 

 

 

            Prezenta garanţie este irevocabila 

 Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ 

 Parafată de banca/societatea de asigurari _______ în ziua ______ luna ________ anul ____ 

 

           (semnătura autorizată)  
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 
 În cazul în care un grup de operatori depune oferta comuna instrumentul de garantare, 

prezentat ca dovada a constituirii garanţiei de participare, va fi emis în numele asocierii şi va cuprinde 

menţiunea expresă că respectivul instrument de garantare acopera, în mod solidar, toţi membrii 

asocierii (cu nominalizarea acestora), iar emitentul instrumentului de garantare va declara că va plati, 

din garantia de participare, sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile, în cazul culpei oricaruia 

dintre membrii asocierii. 

 

 

 



Anexa nr. 44– Model ACORD DE ASOCIERE 

 

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016. 

    

a) 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 autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru 

...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 

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

fiind câştigătoare.  

 

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

… ___________________________________ 

 

2.3 Asociaţii au convenit se execute fiecare in parte urmatoarele categorii de lucrari: 

 Asociatul 1: ........................................................... 

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

Asociatul 2. ............................................................. 

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

 

2.4 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie 

publică este: 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

 

2.5 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). 

4.3 Toţi asociaţii îşi asumă răspunderea solidară pentru execuţia contractului; 

 4.4 Liderul asociaţiei SC……………….. este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni 

de la şi în numele tuturor asociaţilor, individual şi colectiv;  

4.5 Liderul asociaţiei SC………………….. este responsabil pentru execuţia contractului, inclusiv 

plăţile;  

4.6 Toţi asociaţii din  Asociaţie au obligaţia de a ramâne în asociere pe întreaga durată a contractului. 

 

5. Încetarea acordului de asociere 

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

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

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 

c) alte cauze prevăzute de lege. 

 

6 Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 

adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

 

7 Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 

soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 

 

8. Alte clauze:____________________________________________ 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 

astăzi............................(data semnării lui) 

 

 

Liderul asociaţiei: 

 

______________________ 

(denumire autoritate contractantă) 

 

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. 
 



Model formular - Angajament privind susţinerea tehnică – Experienţă similară 
 

Terţ susţinător tehnic 

.......................... 
(denumirea) 

ANGAJAMENT 
privind susţinerea tehnică - experienţă similară  

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 
 
 

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea 

contractului de achiziţie publică), noi ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic), având 

sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător tehnic), ne obligăm ca, în situaţia în care 

contractantul ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) 

întâmpină dificultăţi de natură tehnică, pe parcursul derulării contractului, să garantăm, necondiţionat 

şi irevocabil autorităţii contractante achizitoare, susţinerea tehnică pentru îndeplinirea contractului 

conform ofertei prezentate şi a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant 

şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care 

au fost incluse în propunerea tehnică. 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), declarăm că 

înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură 

cu susţinerea experienţei similare care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament.  

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu 

prevederile art.  182 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul 

autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin 

angajamentul de susţinere tehnică acordat .............................................................. (denumirea 

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 

 

Data completării,       Terţ susţinător, 

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

         nume şi prenume, 

                  (semnătură autorizată) 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experienţă similară 

Terţ susţinător tehnic 

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

 

DECLARAŢIE  

PRIVIND EXPERINŢA SIMILARĂ 
 

Subsemnatul, ............................................... (nume şi prenume) în calitate de împuternicit al 

................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul 

înregistrat la .............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.: 

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

fax: ............................, 

e-mail: ......................................................, 

Cod fiscal ............................., 

Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, data), 

obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile 

din statutul propriu) 

Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după caz, 

certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru 

activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

1._______________________________________________________ 

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare) 
2._____________________________________________________ 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele 

prezentate în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din 

prezenta declaraţie. 
 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 
 

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

 

 
*) 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. 

Nr. 

crt. 

Obiect 

contract 

CPV Denumirea/ 

numele 

beneficiarului/ 

clientului 

Adresa 

 

Calitatea 

*) 

 

Preţ total 

contract 

Procent 

îndeplinit 

de 

executant 

(%) 

Perioada de 

derulare a 

contractului 

**) 

 1 2 3 4 5 6 8 

1        

2        

.....        

  



Anexa nr. 29– FORMULAR DE OFERTĂ LUCRĂRI 
 

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

 (denumire/oferte ofertant) 

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

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, 

în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să executăm 

“Lucrări de reparaţii curente străzi asfaltate din oraşul Ocna Mureş” cod CPV: 45233251-3 – 

lucrări de reînnoire a îmbrăcămintei rutiere, pentru suma totală de ............................................, (suma 

în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia lucrărilor, 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 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). 
 

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi 

cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi           

(ziua/luna/anul) 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. Perioada de garanţie acordată lucrărilor este de ........... ani, începând de la data semnării procesului 

Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 
 

8. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice 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) 



Anexa nr. 29 A- ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ LUCRĂRI 

 

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

(denumirea/numele ofertant) 

 

 

 

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI 

 

 

 

1 Valoarea maximă a lucrărilor executate de 

subcontractant (% din preţul total ofertat) 

 

2 Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub 

forma ........................ 

în cuantum de: 

 

3 Perioada de garanţie a lucrărilor este de 

(ani) 

 

4 Perioada de mobilizare  

(numărul de zile calendaristice de la data primirii 

ordinului de începere a lucrărilor până la data 

începerii execuţiei) 

 

 

 

 

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

(semnătura autorizată) 

 

L.S. 

 

         

 
 



 
Anexa nr. 36 - GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII 
 

OPERATOR ECONOMIC, 

____________________ 

(denumirea/numele) 

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII 

 

Nr.

crt. 

Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 1 ... Anul 3 

Luna 

  1 2 ... ... n 

  fizic 

% 

val fizic 

% 

val     fizic 

% 

val 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

.... 

Obiect 01 

Categoria de lucrări: 

__________________ 

Obiect 02 

Categoria de lucrări: 

__________________ 

Obiect .... 

Categoria de lucrări: 

__________________ 

          

 

 

Notă: organizarea de şantier se va evidenţia separat 

 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formular nr. 1   
OPERATOR ECONOMIC 

…………………………… 

(denumire, adresa, nr. telefon, fax, etc.) 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016  

(evitarea conflictului de interese) 

 

 

             Subsemnatul............................................................................., reprezentant legal al 

___________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 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. 60 din Legea nr 

98/2016 privind achiziţiile publice. 

            Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce 

la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 60, cum ar fi 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; 

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 

 

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. 

 

Pentru conformitate prezint alăturat lista persoanelor din consiliul de administraţie/organul de 

conducere sau de supervizare respectiv lista  acţionarilor sau asociaţilor şi pot depune la solicitarea 

autorităţii documente doveditoare. 



 

Nume  calitate 

  

  

 

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

Ofertant / Lider de asociaţie, 

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 

Totodată, declar că am luat la cunostinţă de prevederile art. 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat 

ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe 

juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută 

serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 

amendă » 

 

 

Ofertant / Lider de asociaţie, 

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 
 

Persoanele cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante:  

a) în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: 

Vințeler Silviu – Primar, Onac Aida – Director economic, Sanislav Nicolaie – arhitect șef, Pandor Simion 

Nicușor – secretar oraș, Kolozsvari Adina – inspector în cadrul serviciului ITL, Potinteu Vasile – șef birou 

achiziții publice, Pop Mirela Ramona – controlor CFI, Guț Maria Ana – inspector în cadrul Direcției juridice, 

Petruțiu Liviu – inspector în cadrul Serviciului VITL, Avram Septimiu - șef serviciu ADPP, Vancea Nicolaie – 

inspector în cadrul Serviciului buget - contabilitate. 

b) Persoanele cu funcții de decizie (consilieri locali) care aprobă bugetul autorității contractante sunt: 

Aron Marin, Mihăiescu Radu Ciprian, Tecar Dan Ciprian, Oltean Dan Gligor, Leahu Ioan Mircea, Bugnar 

Ioan Vasile, Marcu Răzvan Cornel, Bartha Andrei Mugurel, Oroszhegyi Csaba, Stoica Alin Sebastian, Podariu 

Pavel Gligor, Marele Adrian Cristian, Barbu Ioan Daniel, Nicoară Marcela Elena, Damian Liviu Rareș, Baciu 

Ioan, Vințeler Ioan. 

 

 
 Data completării: …………… 

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată)



 

 

 

 
OPERATOR ECONOMIC                                                                              Formular nr. 17 

…………………………… 

(denumire, adresa, nr. telefon, fax, etc.) 

 

 

 

 

 
DECLARAŢIE  

privind respectarea condiţiilor de mediu, social şi al relaţiilor de muncă 

 

 

 

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

reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă 

angajez ca pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări să respect 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.  

 De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile 

relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă şi am inclus costul pentru 

îndeplinirea acestor obligaţii. 

Data completării: 

 

 

 

 

 

 

 

Operator economic 

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

 

(semnătura autorizată) 

 


