






























































































































































































CANDIDATUL/OFERTANTUL 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

  

 DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 şi art. 60 din  Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice 

  

Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului 

economic), în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant /concurent/terţul 

susţinător, la procedura de……………………. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect ................................... (denumirea 

produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................. (zi/lună/an), 

organizată de .................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe 

propria răspundere că nu mă aflu în conflict de interese cu autoritatea contractantă COMUNA 

BERISLĂVEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA. 

  

   Legea 98/2016 privind achiziţiile publice 

  

   Reguli de evitare a conflictului de interese 

  

 “ART. 59 

    În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii 

personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care 

acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii 

de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un 

interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element 

care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 

  

 ART. 60 

    (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar 

putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, 

reglementate cu titlu exemplificativ: 

    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; 
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    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) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), 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.” 

  

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. 

  

 

OFERTANT 

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

(semnătură autorizată) 

L.S. 

  

  

 

 

 

 

 

 



          Formularul nr. 1 

  

   ___________________ 

    (denumirea emitent garanție) 

 

MODEL DE INSTRUMENT DE GARANTARE 

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 
 

 

Către ___________________________________________ 

         (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Având în vedere procedura _________________________________ pentru atribuirea contractului 

_______________________________ (denumirea contractului), noi______________________ 

(denumirea emitentului), având sediul înregistrat la ___________________________, (adresa 

emitentului), ne obligam fata de _____________________________________ (denumirea autoritatii 

contractante),                     

Să onorăm necondiționat orice solicitare de plată din partea autorității contractante, în limita a 

_____________ din valoarea estimată a contractului, adică suma de ____________RON (în litere și în 

cifre) la prima sa cerere scrisa si fară ca aceasta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, în 

situația în care autoritatea contractantă declară ca suma cerută de ea și datorată ei este cauzată de 

culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situațiile de la literele a)-c) de mai jos 

(cazul garanției care se execută necondiționat conform art. 37 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016): 

Autoritatea contractantă are obligația de a reține garanția de participare atunci când ofertantul se află în 

oricare dintre următoarele situații: 

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

b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție ; 

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

cadru în perioada de valabilitate a ofertei. 

Prezenta garanție este valabilă până la data de ______________. 

În cazul în care părțile sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să 

modifice unele elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentului angajament, se va obține 

acordul nostru prealabil, în caz contrar prezenta scrisoare de garanție își pierde valabilitatea. 

Legea aplicabilă prezentei garanții de participare este legea română. 

Competente să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanție de participare sunt 

instanțele judecătorești române. 

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

Parafa de Bancă/ Societate de Asigurări___________ în ziua_____luna____anul__________. 

(semnătura și stamplia organismului care eliberează această garanție de participare)  



 
CANDIDATUL/ OFERTANTUL FORMULAR NR. 2 

__________________________ 

           (denumirea/numele) 

 

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR DIN DOMENIUL  

MEDIULUI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI 

 

 

               Prin această declarație subsemnat(ul)/a …………………………………………………….. 

reprezentant legal al ………………………………………………………………… participant la licitația 

pentru: …………………………………….. (obiectivul de investiție) declar pe propria răspundere, sub 

sancțiunile aplicate faptei de fals și uz de fals în declarații, că vom respecta și implementa executia lucrarilor 

cuprinse în oferta conform reglementărilor stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, 

legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile si acordurile internaționale în 

domeniul mediului și protecției mediului. 

               Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326  “Falsul în Declarații” din Codul 

Penal referitor la  „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei 

alte unități dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau 

pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurimilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei 

consecințe, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda”. 

 

 

 

 

CANDIDATUL/ OFERTANTUL, 

__________________________ 

(ștampilă și semnătură autorizată în original) 

 

 

 

Data completării  ………………….. 



CANDIDATUL/OFERTANTUL FORMULAR NR 3 

__________________________ 

           (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR DIN DOMENIUL  

SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ 

 

             Subsemnatul……………………………………………… (nume și prenume în clar a persoanei 

autorizate), reprezentant al ........................................................ (denumirea ofertantului și datele de 

identificare) declar pe propria răspundere că vom livra produsele cuprinse în ofertă cu respectarea 

reglementărilor stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin 

acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul social și al 

relațiilor de muncă. 

             De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile 

referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii și am inclus costul pentru îndeplinirea acestor 

obligații. 

               Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 “ Falsul în Declarații” din Codul 

Penal referitor la  “Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori 

unei alte unități dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurimilor, declarația făcută servește pentru 

producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda . “ 

 

  

 

 

CANDIDATUL/ OFERTANTUL, 

_______________________________ 

(ștampilă și semnătură autorizată în original) 

 

 

 

Data completării  ………………….. 

 



CANDIDATUL/ OFERTANTUL FORMULAR NR.4  

__________________________ 

           (denumirea/ numele) 

 

 

 

DECLARAȚIE cuprinzând – informațiile considerate confidențiale 

 

    Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant legal al  

___________________________________________ (denumirea și datele de identificare operator 

economic), declar pe propria răspundere că pentru 

“_________________________________________________________________________” 

( se trece denumirea procedurii) 

Următoarele informațíi cuprinse în propunerea tehnică/propunerea financiară1 sunt confidențiale: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

CANDIDATUL/ OFERTANTUL, 

__________________________ 

(ștampilă și semnătură autorizată în original) 

 

 

 

Data completării  ………………….. 

  

                                                             
 



           Formularul 5 
     OFERTANTUL 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
Către .................................................................................................... 

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

Domnilor, 
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 furnizăm, să instalăm și să punem în funcțiune  
______________________ (denumirea produselor) pentru suma de _____________________ (suma în litere şi în 
cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepţia produselor, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată 
în valoare de ____________________ (suma în litere şi în cifre) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsele 
conform contractului. 

3. Ne angajăm să menţinem aceasta 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. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un 
contract angajant între noi. 

5. Precizăm că: 
    |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat 

în mod clar „alternativă” 
    |_|   nu depunem ofertă alternativă. 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
6. 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. 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o 

puteţi primi. 
 
Data _____/_____/_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
Numele si prenumele 

............................................ 
(semnatura autorizata) 
_________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 1 
la Formularul de oferta 

 
 

 

1 Garantia de buna executie va fi 
constituita sub forma: 

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

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

2 Perioada de garantie de buna executie 
 

…..……..  de la data receptiei lucrarilor 

3 Perioada medie de remediere a 
defectelor 

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

 
 
 
 
 
 

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
                        (semnătura) 

oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele operator economic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



OFERTANTUL ______________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

           ANGAJAMENT DE RESPECTARE A STANDARDELOR DE PRELUCRARE A 

                      DATELOR CU CARACTER PERSONAL, CONFORM RGPD 

 

 

 

Prin această declarație subsemnat[ul]/a [nume/prenume] ……………..……..……… 

………………………….. reprezentant legal al [denumire operator economic] ........................... 

...........…………………………., participant la procedura de achiziție publică având ca obiect: 

[obiectivul de investiție] .........................................………….………………..………… declar pe 

propria răspundere, că: 

 

1. Operatorul Economic ………………………………………………………………. își 

desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecţia 

Datelor cu Caracter Personal 679/2016 (RGPD), precum și a Legii nr. 190/2018 privind măsurile 

de punere în aplicare a acestuia. 

 

2. Prestarea serviciilor oferite va respecta principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal 

în conformitate cu RGPD. 
CANDIDATUL/OFERTANTUL, 
______________________________________ 

[ștampila şi semnătura autorizată in original] 

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



 

FORMULAR NR. 7 

 

 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 

 

 

La procedura de achiziție publică nr. …….../…………. organizată de 

“………………………………..” (denumire autoritate contractantă) pentru lucrarea: 

“______________________________________________________________________________”. 

(denumire contract) 

 

1. Acest acord este încheiat între:   

S.C. _______________________ cu sediul în _________________________  (adresa,tel,fax), 

reprezentată prin __________________________administrator, denumită în cele ce urmează 

contractant general 

și 

S.C. _______________________ cu sediul în____________________________ (adresa,tel,fax) 

reprezentată prin __________________________administrator, denumită în cele ce urmează 

subcontractant. 

 

2. Lucrările ce fac obiectul prezentului acord sunt: _______________________________ 

3. Valoarea produselor ce fac obiectul prezentului acord este conform ofertei prezentate de 

subcontractant și reprezintă ___________________________% din total contract de achiziție. 

4. Subcontractantul se angajează față de contractantul general cu aceleași obligații și 

responsabilități pe care contractantul general le are față de investitor conform contractului. 

 

 

 

 

 

 

  CONTRACTANT  GENERAL          

                                                                                                                 SUBCONTRACTANT 

……………………………….                                                                              ………………………. 

      (semnătură autorizată)                                                                                               (semnătură autorizată) 

 

 



                                                                      Formularul nr. 10 - Model ACORD DE ASOCIERE 

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

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

 

1. Părțile acordului: 

__________________________________________________, reprezentată prin  

(denumire operator economic, sediul, telefon) 

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

și 

__________________________________________________, reprezentată prin  

(denumire operator economic, sediul, telefon) 

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

2. Obiectul acordului: 

2.1. Asociații au convenit să desfășoare în comun următoarele activități: 

a) Participarea de achiziție publică organizată de ............................................................ 

(denumire autoritate contractantă), pentru atribuirea contractului/ acordului cadru 

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

b) Derularea în comun a contractului de achiziție publică în cazul desemnării ofertei  

comune ca fiind câștigătoare 

2.2. Activități ce se vor realiza de fiecare membru al asocierii în parte: 

1. ____________________________________________________  

2. ____________________________________________________ 

...______________________________________________________ 

2.3.Contribuția financiară/ tehnică/ profesională a fiecărei părți la îndeplinirea 

contractului de achiziție publica este: 

1. _____ % SC__________________________________ 

2. _____ % SC__________________________________ 

3. ........................................................................................ 

2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate 

de asociați se va efectua proporțional cu cota de participare a fiecarui asociat, 

respectiv: 

1. _____ % SC__________________________________ 

2. _____ % SC__________________________________ 

3. ........................................................................................ 

 

 

 



3. Durata asocierii 

3.1. Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada 

derulării procedurii de atribuire și se prelungește corespunzător cu perioada de 

îndeplinire a contractului (în cazul desemnarii asocierii ca fiind câștigătoare a 

procedurii de achiziție). 

4. Condițiile de administrare și conducere a asocierii 

4.1. Se împuternicește SC ................................................, având calitatea de lider al 

asocierii pentru întocmirea ofertei comune, semnarea și depunerea acesteia în 

numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 

4.2. Se împuternicește SC ................................................., având calitatea de lider al 

asocierii pentru semnarea contractului de achiziție publică în numele și pentru 

asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind 

câștigătoare a procedurii de achiziție). 

5. Încetarea acordului de asociere 

5.1. Asocierea își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

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

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activitățiilor prevăzute 

la art. 2 din acord; 

c) alte cauze prevăzute de lege. 

6. Comunicări 

6.1. Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită daca se va face în scris și va 

fi transmisă la adresa/ adresele .............................................................................., 

prevăzute la art. ........................ 

6.2. De comun acord, asociații pot stabili și alte modalități de comunicare. 

7. Litigii 

7.1. Litigiile intervenite între părți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de 

nerezolvare, vor fi soluționate de către instanța de judecată competentă. 

8. Alte clauze: 

___________________________________________________________ 

Prezentul acord a fost încheiat într-un numar de .....................exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte, astăzi .................................... (data semnării lui). 

 

           Liderul asocierii: 

                                                                   ______________ 

                                                                      (denumire) 

 

ASOCIAT 1,  

_______________________________ 

ASOCIAT 2, 

_______________________________ 

NOTĂ! Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ și se va completa în 

funcție de cerințele specifice ale obiectului contractului/ contractelor. 


