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-MODELE DE FORMULARE- 

 
 
 

  
 

Nr. 
crt 

Denumire document 

 Documente de calificare 

1 Formular  nr. 1-  Scrisoare de Ofertă 
2 Formular nr. 2- Împuternicire 
3 Formular nr. III.2.1/1- Declarație privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 

59 și art. 60 din L 98/2016 
4 Formular III.2.3/a1 - Acord de asociere in vederea participării la procedura de atribuire 

a contractului/acordului cadru 
5 Formular III.2.3/a2 – Informații despre asociere 
6 Formular III.2.3/a3 - Angajament ferm privind susținerea financiară și/sau  susținerea 

tehnică și profesională a ofertantului + Anexă 
7 Formularul nr. III.2.3/a4  - Acord de subcontractare 
8 Formularul nr. IV.4.1/4b - declaraţie privind partea/partile din contract care sunt 

indeplinite de subcontractanti şi specializarea acestora 
 Propunere tehnica 

8 Formular nr. IV. 4.1/2- Formular-cadru Propunere tehnica pentru achizitia de servicii 
9 Formular nr. IV.4.1/3- Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din 

domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de 
securitate și sănătate în muncă 

10 Formular nr. IV.4.1/4 - Declaratie privind subcontractarea 
11 Formularul nr. IV.4.1/5 - Declaratie privind indicarea informatiilor confidentiale, 

inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor 
12 Formular nr. IV. 4.1/6-Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal 
13 Formular nr. IV. 4.2/4- Documente de confirmare a acceptării de către ofertant a 

clauzelor contractuale 
 Propunere financiara 

14 F.IV.4.2/1 - Formular de Ofertă+ Formular nr. IV.4.2/2 – Anexa Formular de Ofertă 
15 

Formular IV. 4.2/3 – Centralizator de preturi (Anexa Formular de Ofertă) 
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Formular nr.1 

  
  
      

CANDIDATUL /OFERTANTUL                   Înregistrat la sediul autorității contractante 

(denumire, datele de identificare)          cu nr…………..., in data……., la ora…….. 

…………………………………                                              

  
  

SCRISOARE DE OFERTĂ 
  
  
Către_____________________________________________________________

_____ 

                           (denumirea autorității contractante) 

  
Ca urmare a anunțului publicitar nr. _________________ din  ______________, privind   
atribuirea contractului de achiziție publica având ca obiect 
_____________________________________________________     
                                            (denumirea contractului de achiziţie publică) 
noi_____________________________________________ vă transmitem alăturat următoarele: 
          (denumirea/numele operatorului economic)   
  

1. Documentul _____________________________(tipul, seria/numărul, emitentul) 

privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin 

documentaţia de atribuire; 

2. Oferta și documentele asociate. 

  

  

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

  

  
Data completării:  ___________ 

  
  
  
  

Cu stima, 
Ofertant 

..................................... 
(Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila) 
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Formular nr.2 

 

OPERATORUL ECONOMIC                        Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

(denumire, sediu)                                            cu nr…………..., in data……., la ora…….. 

  

ÎMPUTERNICIRE 

Subscrisa ……………………………………………………………………, cu sediul în 
……………………………………, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ………………………, CUI 
………………, atribut fiscal ……………………..…....., reprezentată legal prin 
…..................................…………, în calitate ..........................................., 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 …………, organizată de ........................................................ în scopul 
atribuirii contractului de ………..…………………...............................................………………… din 
data de …………………… 

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 semneze electronic toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în 

legătură cu participarea la procedură (*se păstrează doar dacă este cazul);   

3. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate 

pe parcursul şi/sau în urma desfășurării procedurii.   

4. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 
desfăşurării procedurii.   

5. 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)          
                                                                                   

(Semnătura autorizată şi ştampila )                                                                                                                                                                                                                                                                               
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             Formular III.2.1/1 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 

din Legea nr. 98/2016  privind achizitiile publice, cu modificările si completările 
ulterioare 

 
Denumire: ...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de 
atribuire in cauza) 

Subsemnatul (nume/prenume) .................., domiciliat (a) in .................... (adresa de 
domiciliu), identificat (a) cu act de identitate (CI/pasaport), seria ...... , nr. ..........., eliberat de 
................... , la data de .................. , CNP .................. , in calitate de reprezentant legal al 
.................... , (denumirea, numele si sediul, adresa operatorului economic, Numar de ordine in 
Registrul Comertului, Cod unic de inregistrare), avand calitatea de Ofertant unic/Ofertant 
asociat/Subcontractant/Tert Sustinator (dupa caz), la procedura de .............................. pentru 
atribuirea contractului de furnizare/servicii/lucrari (dupa caz), 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 prevazuta la art. 60 alin. (1), lit. a), lit. d) si lit. e)  din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice, respectiv: 

- Persoanele care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al Ofertantului 
unic/Ofertantului asociat/Tertului Sustinator/Subcontractantului (dupa caz) ori persoanele care fac parte 
din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a Ofertantului unic/Ofertantului 
asociat /Tertului Sustinator/Subcontractantului (dupa caz), participa in procesul de verificare/evaluare 
a ofertelor; 

- Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul propus (dupa caz) 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 functii de decizie in cadrul autoritatii 
contractante, indicate indicate in Fisa de date a achizitiei – Sectiunea III.1.1., sau al furnizorului de 
servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;  

- Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul propus (dupa caz) 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 functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, indicate indicate in Fisa de date a achizitiei – 
Sectiunea III.1.1., sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire 

 Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste 
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:  

Darea Daniel -  Președinte și membru al Consiliului de administrație, Solomon Ioan - membru al 
Consiliului de administrație, 
Anghel Radu Liviu - membru al Consiliului de administrație ,  
Căliminte Horia Marius - membru al Consiliului de administrație,   
Andrei Constantin-Florian - membru al Consiliului de administrație-Director General  
Bică Alexandru Ştefan -Director Adjunct- membru comisie de evaluare  
Mărgărit Brîndușa Mădălina - Director economic - membru comisie de evaluare  
Roadideal Dana -Viza CFP,  
Dobrescu Dan - Șef Serviciu Sistematizare și Siguranță Rutieră-  președinte cu drept de vot al 
comisiei de evaluare 
Bumbac George - Șef Serviciu Aprovizionare - membru comisie de evaluare,  
Elena Voicu – economist Serviciu Sistematizare și Siguranță Rutieră - membru comisie de evaluare,   
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Ciudin Paul – Șef Serviciu Proiectare - rezervă președinte cu drept de vot al comisiei de evaluare, 
Panait Lorena-Nicoleta – economist Serviciu Aprovizionare- rezervă membru comisie de evaluare 
Neculai Diana Florina - economist Serviciu Sistematizare și Siguranță Rutieră - rezervă membru 
comisie de evaluare 
Bratosin Anca-Elena - Expert Achiziții Publice - rezervă membru comisie de evaluare 
Șocarici Emona – Șef birou Administrativ – rezervă membru comisie de evaluare  
Drăghici Ana – Cristina – economist Compartimentul Devize/Contracte -rezervă membru comisie de 
evaluare. 

 
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. 
 
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 «Falsul in Declaratii» din 
Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane 
dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea 
în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, 
potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, 
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. » 

 
 
Data  :  

   
Ofertant 

..................................... 
(Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila) 
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OPERATOR ECONOMIC                                                                                                                                       Formular IV.4.1/2                        

__________________ 
   (denumirea/numele) 
   

Formular-cadru 
Propunere tehnica pentru achizitia de servicii 

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți] 

Data: [ZZ/LL/AAAA] 

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare] 

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare] 

 
[Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru: 
1. evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerintele minime si specificatiile 

tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse, din Caietul de Sarcini, 
2. aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.] 
[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice.] 
[Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitatile ce trebuie realizate și graficul de indeplinire a contractului sunt componente cheie ale 
Propunerii Tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către 
acesta pentru: 

i. demonstrarea îndeplinirii cerintelor minime si corespondenta cu specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse,  
ii. obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire 
iii. evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității Contractante]. 

 
Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise 
de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător. 
Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite si 
specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de 
Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante. 

 
Se recomandă ca Propunerea Tehnică  să cuprindă cel puțin secțiunile mai jos identificate. 
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1. Descriere servicii  

1.1.               Denumire servicii :   Pază și monitorizare obiective din dotarea SC Confort Urban SRL 

 

1 2 3 

SPECIFICAȚIILE CERUTE ÎN CAIETUL DE SARCINI CONFORMITATE SPECIFICAȚIILE OFERTATE 

 

Confirmați conformitatea 
fiecărei caracteristici cerute în 
specificațiile tehnice prin „DA” 
sau „NU”. 

Vă rugăm să urmăriți și 
clauzele generale referitoare 
la specificațiile prezentate în 
caietul de sarcini, respectiv 
cele pe care le veți completa în 
coloana din stânga (col. 1). 

Se indică denumirea și specificațiile 
serviciilor oferite. 

A se completa separat pentru fiecare 
specificație prezentată în coloana din 
stânga (col. 1). 

Vă rugăm să urmăriți clauzele 
referitoare la specificațiile prezentate 
în caietul de sarcini, respectiv cele pe 
care le veți completa în coloana din 
stânga (col. 1). 

 

 

Notă: 1. Condițiile expuse în caietul de sarcini sunt minime și obligatorii.  

2. Pentru fiecare cerință ofertantul va face trimiteri precise la mijloacele probante (document, pagină, aliniat) care sunt parte a propunerii 
tehnice.
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1.2.   Îndatoririle Prestatorului  
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la îndatoririle prestatorului în 
contextul cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini. 
 
1.3.   Garanție de bună execuție 
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la garanția de bună execuție  
în contextul cerintelor incluse in  Documentația de atribuire. 
 
1.4.   Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant (condiții de acceptanță 
la plată a serviciilor) / suspendarea plății serviciilor 
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la rapoartele/documentele 
solicitate de la Contractant (condiții de acceptanță la plată a serviciilor) / suspendarea plății serviciilor 
în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini. 
 
1.5.   Preț, modalități și condiții de plată  
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la modalitățile și condițiile de 
plată, precum și condițiile de ajustare a prețului, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  
Caietul de Sarcini. 
 
1.6.   Timpul de intervenţie 
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la timpul de intervenţie în 
contextul cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini. 
 
 
2.   Managementul contractului 
a. Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asoci-

erii (dacă Ofertantul este o asociere) 
[includeți aici informații despre: 

- Durata acordului cadru/ contractelor subsecvente 
- Penalități aplicate în cazul neconformităților identificate de Autoritatea Contractantă în delurarea 

acordului cadru/contractelor subsecvente 
- Prioritizarea activitatilor in cadrul contractului dupa atribuire, din perspectiva ofertantului 
- Distribuția responsabilității pentru indeplinirea obiectvelor contractului intre membrii asocierii]   
- Datele de intrare pentru activități sau activități realizate efectiv de fiecare dintre membrii asoci-

erii 
- Interacțiunea dintre activitățile/rezultatele realizate de fiecare membru al asocierii cu ceilalți 

membri ai asocierii pentru activitățile/rezultatele solicitate in cadrul Caietului de sarcini] 
 

b. Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract si 
următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități 
din Contract): 

i. identificarea activitatilor realizate de subcontractanti  
ii. modalitatea de efectuare a platilor catre subcontractanti in cadrul Contractului. 
iii. informatii referitoare la optiunea de plata directa in raport cu prevederile art 218 si ur-

matoarele din Legea 98/2016 
 
c. Abordarea si metodologia propusa pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractanta, prin ra-

portare la informațiile furnizate si cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini la Secțiunea Managementul 
Contractului. 
 

d. Strategia utilizata de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clau-
zele contractuale incluse in acest sens in Documentația de atribuire 
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[includeti aici informatii despre strategia implementata pentru obtinerea asigurarii ca in legatura cu 
activitatile si rezultatele incluse in Contractul ce rezulta din aceasta procedura aparitia si materializarea 
conflictului de interese este prevenit]  
 
e. Prezentarea strategiei anti-coruptie ce va fi implementata de Ofertant pentru prevenirea co-
ruptiei  

[includeti aici informatii despre strategia implementata pentru obtinerea asigurarii ca in legatura cu 
activitatile si rezultatele incluse in Contractul ce rezulta din aceasta procedura se stabileste un flux 
al informatiilor si a platilor primite de Contractant pentru evitarea potentialelor situatii privind 
coruptia. Nu includeti aici politica, procedurile sau sistemul de management pentru anticoruptie la 
nivel de operator economic ci precizati expres cum este obtinuta asigurarea ca strategia anticoruptie 
pentru si in legatura cu Contractul ce rezulta din aceasta procedura este implementata] 
 

f. Prezentarea modului de realizare a comunicarii dintre Ofertant si tert/terti sustinatori in legatura 
cu  executarea Contractului  

[In situatia in care este aplicabil, includeti aici informatii despre modalitatea de realizare a 
comunicarii cu tertul/tertii sustinatori in ceea ce priveste monitorizarea performantei in cadrul 
contractului si in special in situatia in care riscul de dificultati in implementarea contractului se 
materializeaza (chiar daca acest risc este considerat ipotetic de catre Ofertant) .  

 
 
3.   Informatii cu privire la eventuale modificari ale operatorului economic Ofertant  
[In cazul in care este aplicabil, Introduceti informatii despre posibile modificari ale structurii operatorului 
economic de care acesta are cunostinta la momentul depunerii Ofertei] 
 
4.   Anexe la Propunerea Tehnica   
Anexele obligatorii pe care un Ofertant trebuie sa le prezinte : 

I. Licenţa pentru desfăşurarea activităţilor de pază, eliberată de IGP cu avizul Serviciului Român 
de Informaţii conform legii 333/2003, valabilă la data deschiderii ofertelor; 
II. Descrierea detaliată a serviciilor ce urmează a fi prestate şi a personalului ce urmează a fi alocat 
pentru efectuarea prestaţiilor. Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor cu 
cerinţele prevăzute în prezentul caiet de sarcini; 
III. Lista cu dotarea tehnică necesară realizării serviciului de pază a obiectivului; 
IV. Lista personalului desemnat și poziția ocupată pentru îndeplinirea contractului. 
V. Declarație privind disponibilitatea personalului propus de a acoperi necesarul (numărul maxim 
de ore) menționat în cuprinsul acordului - cadru. 
VI. Propunerea tehnică trebuie să includă asumarea de către ofertant a tuturor 
cerinţelor/obligaţiilor prevăzute de către autoritatea contractantă în cuprinsul Caietului de sarcini, de 
a descrie modul de prestare a cerinţelor impuse. 
 
 
 
NOTĂ:  

1. Toate documentele solicitate în propunerea tehnică vor fi prezentate în limba română.  

2. Toate documentele redactate în limbi străine, vor fi însoțite de traducere autorizată, în caz 

contrar, nu vor fi luate în considerare. 

3. Propunerea tehnică va conține formularele solicitate prin Fișa de Date a achiziției. 
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4. Propunerea tehnică va conține documentele solicitate prin caietul de sarcini, respective 

Fișa de Date. 

5. Ofertantul care nu va introduce propunerea tehnică împreună cu documentele probante 

în SEAP, nu poate fi analizat din punct de vedere tehnic și va fi DECLARATĂ OFERTĂ 

INACCEPTABILĂ.  

6. Ofertele care nu satisfac corespunzător cerințele din Caietul de Sarcini vor fi considerate 

NECONFORME.  

7. Propunerea tehnică se introduce în SEAP până la data limită de depunere a ofertelor 

menționată în anunțul de participare. 

 

 

 

Ofertant 
 
 
 

..................................... 
(Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila) 
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Formularul nr.IV.4.1/3 
  

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

  

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR OBLIGATORII DIN 
DOMENIUL MEDIULUI, SOCIAL, AL RELATIILOR DE MUNCA SI PRIVIND 
RESPECTAREA LEGISLATIEI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 

 

  

Subsemnatul, …………………………  (nume/prenume) reprezentant împuternicit al 
……………….................… 
 

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

                         (denumire/numele și sediu/adresa candidatului/ofertantului) 

declar pe propria răspundere, ca pe toata durata contractului voi respecta reglementările obligatorii 

din domeniul mediului, social si al relațiilor de munca. 

De asemenea, declar pe propria răspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislația de 

securitate și sănătate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in furnizarea produselor. 

  

  

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

 

Ofertant 
 
 
 

..................................... 
(Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila) 
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Formularul nr. IV.4.1/4a 
 
  

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

 
 
 

Declaratie privind subcontractarea 
 
 
 
Subsemnatul................, reprezentant legal al...................., cu sediul în............................, în 

calitate de ofertant la achiziția directă desfășurată prin Anunț publicitar având ca 

obiect :.................., organizată de S.C. CONFORT URBAN S.R.L. cu sediul în Mun. Constanța, 

Str. Vârful cu Dor, Nr.10, anunț publicitar  .......................din data de ................., declar pe 

propria răspundere, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de faptul ca nu voi subcontracta nici 

o parte/părți din contractul pe care îl voi semna în cazul în care oferta depusă de societatea 

noastră este declarată câștigătoare în cadrul procedurii mai sus amintite. 

În cazul în care va fi necesar, voi face toate demersurile necesare, astfel încât introducerea unui 

subcontractant să se facă în conformitate cu Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

completările și modificările ulterioare. 

 
 
 
 
 
 

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

 

Ofertant 
 
 
 

..................................... 
(Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila) 
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OPERATOR ECONOMIC      Formularul nr. IV.4.1/4b 
  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 
Titlul contractului:  ............................................... (se va completa cu denumirea obiectivului) 

Subsemnatul____________________________________________, reprezentant 
legal/împuternicit al ................................................................................, (denumirea/numele şi 
sediul/adresa /ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 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 CONFORT URBAN S.R.L.,  cu privire la orice aspect 
tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………… (se precizează data 
expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

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

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul 
Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat 
ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinte juridice, 
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste 
pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

Ofertant 
 

..................................... 
(Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila)  

 

Nota:  

Se vor anexa acordurile de subcontractare. Acordurile pot fi incheiate sub conditia atribuirii 
contractului in procedura de fata, insa nu pot contine clauze care contravin formularului 
de contract aferent procedurii.  

 

 

ANEXA Formularului nr. IV.4.1/4b 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
subcontractant , 

certificat de 
inregistrare fiscala 

(CUI) nr. .......   

Partea/partile din 
contract ce urmeaza a 

fi subcontractate 

 

Procentul aferent partilor 
din contract ce urmeaza a 

fi subcontractate 

(%) 

Acord 
subcontractor 

cu specimen de 
semnatura şi 
stampila * 

     

     

     

 

Data ________ 

 

*Se va indica numarul  si data acordului de subcontractare 

 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din 
Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii 
de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinte 
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta 
serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amenda » 

                                                

Ofertant 
 
 
 

..................................... 
(Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila) 
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OPERATOR ECONOMIC                                                                        Formularul nr. IV.4.1/5 
 

_____________________ 

 (denumirea/numele) 

 

Declaratie privind indicarea informatiilor confidentiale, inclusiv secrete 
tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor 

 

Titlul 
contractului: ....................................................................................................................... 
 

 

    Subsemnatul ………………………..............................................….., reprezentant al operatului 

economic  ……………......................…………………., cu sediul ……………………….. str..................... nr. 

...................................., nr. de înregistrare in Registrul Comerțului......................................cod de 

identitate fiscala.................................................., participant la achiziția directă desfășurată prin 

Anunț publicitar având ca obiect: “..................................................................”, menționez că  : 

[ ]  părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și/sau din Propunerea Financiară 
prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în 
ceea ce privește secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală : 

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

[ ]  nu există informaţii  cu caracter confidențial în cadrul Propunerii Tehnice și/sau Propunerii 
Financiare 

[Se bifează opţiunea corespunzătoare.] 

 

          Conform art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care 
partile/informatiile 

mai sus mentionate din Propunerea financiară și/sau Propunerea tehnica sunt confidentiale sunt 
urmatoarele : .......... 

          Având în vedere reglementările legale ale Legii 98/2016 cu completările și modificările 
ulterioare, Art. 57, Alin (4) vă transmitem anexat prezentei, următoarele documente care 
conferă caracterul de confidenţialitate, informaţiilor menţionate anterior:......................... 

Data ......... 

Ofertant 
..................................... 

(Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila) 
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OPERATOR ECONOMIC                                                                      Formularul nr.  IV. 4.1/6 

_____________________ 

 (denumirea/numele) 

                                                                                                   

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT   

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

conform dispozițiilor „REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind  libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecția datelor). 

 

 

  Subsemnatul/Subsemnata___________________________, domiciliat/ă in 
____________________, telefon _________ născut/ă la data de în 
localitatea_________, Carte de identitate Seria________ Nr._________, emis la data 
de________, de către________________, în calitate de                 al societății 
________________, participant la achiziția de____________________ îmi exprim 
acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către SC 
CONFORT URBAN SRL. Acestea vor fi folosite în cadrul procesului de 
achiziție_________________________________.Datele nu vor fi prelucrate și publicate, 
pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra scopului 
prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului în condițiile legii. 

  Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări 
(schimbare domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris SC CONFORT URBAN 
SRL. 

 

Data completării 

Ofertant 
 
 
 

..................................... 
(Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila) 



Pagina 17 din 46 

                                                                                                        Formular IV.4.2/4 
  
  

DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE 
OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE 

  
  

  

Operatorul economic (Asocierea)....................... in calitate de ofertant la 

procedura ................................ pentru obiectivul .................................. declar ca sunt de 

acord cu clauzele contractuale, astfel: 

  

Clauzele contractuale inițializate pe fiecare pagină: 
 

a. Clarificările / modificările la Documentația de Atribuire, inițializate pe fiecare pagină 

(dacă este cazul).   
  

NOTA: Documentele ( Draftul de contract și Clarificările / modificările la 
Documentația de Atribuire ) vor fi semnate și ștampilate pe fiecare pagina. 

  
 
 

Ofertant 
 
 
 

..................................... 
(Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila) 
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Formular III.2.3/a1 

  
ACORD DE ASOCIERE 

Nr.....................din.................................. 

 

CAPITOLUL I -PARlILE ACORDULUI  

Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. 
..................................... nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la 
Registrul Comertului din ......................................... sub nr...........................,cod unic de 
înregistrare...................................., cont ............................................deschis 
la............................................................... reprezentata de 
......................................................având functia de.......................................... . în calitate de 
asociat -LIDER DE ASOCIERE 

si  

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ 
Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comertului 
din ........................................ sub nr............................,cod unic de 
înregistrare...................................., cont .............................................deschis 
la............................................ reprezentata de .................................................................având 
functia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT 

si  

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ 
Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comertului 
din ........................................ sub nr............................,cod unic de 
înregistrare...................................., cont .............................................deschis 
la............................................ reprezentata de .................................................................având 
functia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT 

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 
Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform 
Documentatiei de Atribuire puse la dispozitie de catre CONFORT URBAN S.R.L. 
 
CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI 
Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a 
contractului/acordului-cadru, respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. 
 
CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE 
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie................................................................. 
........................................... . Contractul/Acordul-Cadru de achizitie cu achizitorul va fi semnat de 
catre liderul de asociere ……………………………………………………………………………………………, desemnat 
ca fiind reprezentantul autorizat sa primeasca instructiunile pentru şi în numele oricaruia şi tuturor 
membrilor asocierii. 
 
Art. 5. Partile vor răspunde solidar şi individual in fata Beneficiarului in ceea ce priveşte toate obligaţiile 
şi responsabilităţile decurgând din sau in legatura cu contractul/acordul-cadru. 
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Art. 6. In caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare in cadrul asocierii vor fi 
următoarele: 
…............................................................................................. % (in litere), 
…............................................................................................. % (in litere) 
Art. 7. Asociaţii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării    
contractului/acordului-cadru, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de 
câte ori situatia o cere. 
 
Art. 8. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa 
greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin obţinerea 
consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat şi a Beneficiarului. 
 
Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a 
lucrărilor/serviciilor/livrarilor, cu prevederile contractului/acordului-cadru ce se va încheia între 
…............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar. 
 
CAPITOLUL V – SEDIUL ASOCIERII 
Art.10. Sediul asocierii va fi in ……………………………………………(adresa completa) 
 
CAPITOLUL VI – INCETAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE 
Art.11. Asocierea inceteaza prin : 

a) hotararea comuna a membrilor asociati ; 
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere; 
c) neindeplinirea sau imposibilitatea indeplinirii obiectivului de activitate sau a obligatiilor asumate 

de parti; 
d) alte cazuri prevazute de lege ; 
 
Prezentul acord de asociere in participatiune nu se poate denunta in mod unilateral, in caz contrar 

partea care il denunta fiind obligata la daune interese. 
 
Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de ……… exemplare, cate 1 exemplar pentru fiecare 

parte si 2 exemplare pentru autoritatea contractanta, astazi …………., data semnarii lui. 
 
LIDER ASOCIAT   

semnătura 

 

ASOCIAT 1 

semnătura   

 

ASOCIAT 2 

semnătura 
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Formularul nr. III.2.3/a2 

                             
  
                                          INFORMATII DESPRE ASOCIERE 
  
  
Subsemnatul(a).................................... având ...................................................................... 
                              (nume/prenume)                                               (date de identificare) 
reprezentant legal al................................................................................................. 
                                               (denumirea / numele ofertantului) 
in calitate de ofertant la achiziția directă  pentru atribuirea contractului de achiziție publică având 

ca obiect:  ……………………….declar pe proprie raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals 

in acte publice, că informatiile de mai jos sunt reale. 
  

1 Denumirea liderului .............................................................. 

2 Agentie/filială/sucursală a liderului in tara Autoritătii Contractante (dacă este cazul) , 
având adresa sediului........................Telefon..............................Fax..............................E-
mail........................................ 
  

3 Denumirea, adresa si datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere: 

a) .............................................................................................. 

b) .............................................................................................. 

c) .............................................................................................. 
  
Etc. ............................................................................................ 
  

Data completării:  ___________ 
 
 
 
 
  

 Ofertant 
 
 
 

..................................... 
(Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila) 
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Formular III.2.3/a3 

Terţ susţinător al capacitatii tehnice si/sau profesionale 

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

(denumirea)      

 

ANGAJAMENT FERM 

privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului_____________________ 

 

Către, CONFORT URBAN S.R.L. 
Adresa: Municipiul Constanța, Str. Vârful cu Dor, nr. 10, cod poştal: 900035, județul Constanța 
 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului/acordului-cadru.............................. (se va completa 
cu denumirea obiectivului), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având 
certificatul de inregistrare (CUI) nr. ...., cu sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător 
tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. 
(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare 
pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei 
prezentate şi contractului/acordului-cadru de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi 
autoritatea contractantă. 

 Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care 
au fost incluse în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... 
…………………………………(denumirea ofertantului): 

A. resursele tehnice şi/sau profesionale  ........................, conform anexei nr …. la prezentul 
Angajament. In acest caz, disponibilizarea resurselor mentionate se va realiza neconditionat, in 
functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului/acordului-cadru de achizitie, 
in vederea îndeplinirii integrale, reglementare şi la termen a contractului de achiziţie publică; 

B. experienta similara solicitata de achizitor prin Documentatia de atribuire, in valoare totala de 
……………, conform anexei la prezentul Angajament. In acest caz, in situatia in care ofertantul 
………… intampina dificultati pe parcursul derularii contractului/acordului-cadru, ne obligam sa ne 
mobilizam resursele/utilajele/personalul astfel încât să intervină eficient, într-un timp rezonabil, 
în cazul în care situaţia necesită acest lucru, indiferent de locul lui de stabilire în România sau 
într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau o ţară terţă. Sub acest aspect, precizam in 
continuare, într-o maniera concludenta, modul concret in care ne vom mobiliza 
resursele/utilajele/personalul astfel încât să intervenim eficient, într-un timp rezonabil, în cazul în 
care situaţia necesită acest lucru, indiferent de locul de stabilire al subscrisei în România sau     
într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau o ţară terţă, si anume: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(se completeaza de catre tertul sustinator, sub sanctiunea neluarii in seama a anga-
jamentului prezentat). 
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In consecinta, in situatia in care ofertantul pe care il sustinem intampina dificultati sau nu isi va executa 
obligatiile asumate, conform contractului/acordului-cadru, iar achizitorul va notifica acestuia si subscrisei 
activarea obligatiei de executare a acelor obligatii prin intermediul subscrisei, in calitate de tert sustinator, 
ne obligam ca, in termenul rezonabil stipulat in notificare, dar nu mai tarziu de 15 zile de la primirea 
acesteia: 

- in cazul sustinerii conform lit A, sa punem la dispozitia executantului (ofertantul) resursele care 
fac obiectul acestui angajament, nominal, in mod complet si in stare functionala, respectiv 
disponibile pentru indeplinirea contractului,  

si/sau (in functie de obiectul angajamentului) 

- in cazul sustinerii conform lit B, sa ne mobilizam cu toate resursele necesare in vederea 
indeplinirii integrale, reglementare si la termen a obligatiilor respective, substituindu-ne 
executantului (ofertantul) in derularea viitoare a contractului/acordului-cadru, in conditiile, la 
termenele si la pretul contractate. 

De asemenea, in acelasi cadru (conditii, termene si, dupa caz, preturi), ne obligam sa semnam cu 
achizitorul un act juridic care sa ateste punerea la dispozitie a resurselor transferabile angajate (conform 
lit. A), respectiv, in cazul resurselor netransferabile (conform lit. B), sa concretizeze substituirea de catre 
subscrisa a contractantului (ofertantul) in derularea viitoare a contractului/acordului-cadru  in calitate de 
furnizor/prestator/executant. 

In aceste scopuri, pe perioada de valabilitate a acestui angajament ne obligam sa conservam in patrimoniul 
subscrisei, cu orice titlu legal valabil, resursele tehnice/si sau profesionale puse la dispozitie prin acest 
angajament (pentru angajamentul privind resurse transferabile – lit. A), respectiv sa asiguram resursele 
tehnice si/sau profesionale care sunt necesare pentru garantarea indeplinirii integrale, reglementare şi la 
termen a obligatiilor contractuale, prin implicarea noastra directa (pentru angajamentul privind resurse 
netransferabile – lit. B). Orice modificari privind obiectul material al angajamentului, cum ar fi inlocuirea, 
instrainarea, schimbarea sau alte operatiuni juridice prin care acesta ar fi afectat, produse pe durata de 
valabilitate a angajamentului, vor fi notificate achizitorului in scris si in prealabil cu cel putin 15 zile, in 
vederea exprimarii acordului cu privire la modificarile care pot fi realizate, cu respectarea documentatiei 
de atribuire si a contractului/acordului-cadru, in conditiile legii. 

Noi, .....................(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să 
răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii 
asumate de .....................(denumire ofertant), în baza contractului/acordului-cadru de achiziţie publică, 
şi pentru care ............... (denumire operatorul) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform 
prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de 
diviziune sau discuţiune. 

Noi, ................(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm 
definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea 
contractantă, cât şi faţă de ................ (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, 
parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de 
noi prin prezentul angajament. 

Noi,................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem 
pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în 
angajament, fiindu-ne in mod corespunzator aplicabile clauzele contractuale privind raspunderea si 
daunele aferente neexecutarii obligatiilor care revin furnizorului/prestatorului/executantului incepand cu 
data primirii notificarii din partea achizitorului privind punerea la dispozitie a resurselor angajate sau 
substituirea contractantului in indeplinirea contractului/acordului-cadru. 
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Noi, ................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declaram ca, in contextul asumarii 
acestui angajament de sustinere, intre noi si ofertantul ................ (denumire ofertant) nu exista si ne 
asumam ca nu vom semna conventii de vreun fel care sa diminueze ori sa excluda aplicabilitatea vreunei 
prevederi a acestui angajament ori a dispozitiilor legale sau a clauzelor contractuale aplicabile si nici 
responsabilitatea ofertantului sustinut sau a subscrisei. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 
(3) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în 
mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională 
acordată .............................................................. (denumirea ofertantului). 

 

Data ................................             Tert sustinator, 

…………………………. 

                                                                                                                 (semnătura autorizata si 
stampila) 
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Anexa 1 la Formular III.2.3/a3 

 

  

A. Voi pune la dispozitia ofertantului SC / Asocierii _________________urmatoarele  
resurse: 

● Fonduri financiare     ___________ - dovada (Extrase de cont – etc) 

● Utilaje/ Echipamente ___________ - dovada (Acte de proprietate – etc) 

● Personal                     ___________ - dovada (Carti de munca – anexate) 

B. Voi sustine ofertantul SC / Asocierea ___________________pentru indeplinirea 
urmatoarelor cerinte: 

● Experienta similara _________- dovada   

● Cifra de afaceri       _________- dovada   

C. In cazul in care contractul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului la 
solicitarea autoritatii contractante ma oblig sa asigur indeplinirea completa si reglementara 
a obligatiilor contractuale prin implicarea mea directa (art. 50 din HG 395/02.06.2016). 

D. Ma oblig sa raspund pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a 

nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament. Autoritatea contractanta are dreptul de 

actiune directa impotiva mea. 

E. Angajamentul ferm se va legaliza in cazul in care ofertantul este castigator. 

F. Angajamentul ferm legalizat se va prezenta la semnarea contractului si se va 
constitui ca Anexa la contract. 

G. In cazul in care pe timpul derularii contractului va fi necesara interventia tertului 
sustinator, aceasta se va face prin Act aditional semnat intre autoritatea contractanta, tertul 
sustinator si prestator. 

H. Retragerea sustinerii de catre tertul sustinator duce la rezilierea contractului de plin 

drept, fara somatie, fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata, precum 

si de a pretinde plata de daune-interese, cu aplicarea punctului D. 

  

 Data completării:  ___________ 
  
  

Operator economic, 
___________________ 
(semnătura autorizată) 
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Anexa 2 la Formular III.2.3/a3 

Terţ susţinător tehnic şi profesional   

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

(denumirea) 

 

Declaraţie 

 

Subsemnatul, reprezentant legal al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), 
certificat de inregistrare (CUI) nr. .... , declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de 
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind experienta similara, solicitata de achizitor 
prin Documentatia de atribuire, in valoare totala de ……………, conform tabelului de mai jos, sunt reale. 

In acest caz, in situatia in care ofertantul ………… intampina dificultati pe parcursul derularii 
contractului, ne obligam sa asiguram indeplinirea integrală, reglementară şi la termen a obligatiilor 
contractuale, prin implicarea noastra directa. 

 

Nr 
Crt 

Denumirea si 
Obiectul 

contractului *) 
precum si 

informatiile 
necesare 
pentru 

demonstrarea 
indeplinirii 

cerintelor de 
calificare 

Denumire/ 
nume 

beneficiar/ 
client si 
adresa 

acestuia 

Valoarea 
totala a 

contractului 
la 

momentul 
depunerii 
ofertei - 
inclusiv 

Acte 
Aditionale 
(daca este 

cazul) 
(Lei fara 

TVA) 

Perioada 
de deru-

lare  
**) 

Denumire/ 
Nume, 

Calitate, 
precum si 
procentul 
detinut in 

cadrul 
contractului (in 
cazul unui con-
tractant asociat 

sau subcon-
tractant) ***) 

Valoare de 
contract 

aferenta din 
total con-

tract 
(in baza % 
detinut in 

cadrul 
contractului) 

****) 

Valoarea produselor 
livrate DOAR de 

terțul susținător (in 
calitatea sa de 

Contractant Unic/ 
Contractant Asociat/ 
Subcontractant) in 
cadrul contractului 

pe ultimii 3 ani 
*****) (Lei fara 

TVA) 
 

0 1 2 3 4 5 
6 = 3 (lei) * 

5 (%) 
7 

1        

2        

        

n)        

 

*) Se vor detalia: denumirea contractului, obiectul contractului, tipul produselor livrate/serviciilor 
prestate/lucrarilor executate cu care operatorul economic (tertul sustinator) a participat efectiv la realizarea 
contractului, precum si toate informatiile din care sa rezulte indeplinirea criteriilor solicitate. 
**) Se va preciza perioada de incepere si de finalizare a contractului mentionat in coloana 1. 
***) Se precizeaza obligatoriu numele furnizorului/prestatorului/executantului, calitatea in care a participat 
la indeplinirea contractului [care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de 
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asociere); contractant asociat, subcontractant], precum si procentul detinut de acesta in cadrul 
contractului, in cazul unui contractant asociat sau a unui subcontractant (in functie de acordul de asociere 
sau, dupa caz, contractul de subcontractare). 
****) Se va preciza valoarea de contract aferenta prestatorului, calculata in baza procentului detinut de 
acesta in cadrul contractului. 
*****) Se va preciza valoarea produselor livrate/serviciilor prestate/lucrarilor executate in ultimii 3 ani 
DOAR de catre operatorul economic (tertul sustinator) in calitatea detinuta de acesta in cadrul 
contractului/acordului-cadru (Contractant unic/ Contractant asociat in procent de…../ subcontractant in 
procent…... ) si care ii revine acestuia din contractul mentionat in coloana 1. Valoarea nu poate depasi 
valoarea inscrisa in coloana 6.  
 

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de calificare, se vor prezenta certificate/ documente 
edificatoare aferente unui contract sau a multor contracte anexate la ANGAJAMENTUL FERM privind 
susţinerea tehnica si profesională a ofertantului pentru fiecare contract prezentat in sustinerea acordata 
pentru indeplinirea cerintei experientei similare. 

 

 

 Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică – 
experienta similara oferită ....................................................(denumirea ofertantului). 

 

 

Data ................................             Tert sustinator, 

                                              
                          …………………………. 

                                                                                                              (semnătura autorizata si 
stampila) 

 

 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codulul 
Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori 
unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru 
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru 
producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 

Tert sustinator,  

______________      

(semnatura autorizată si stampila) 
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Formularul nr. III.2.3/a4   
 

 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 
 

  

 La contractul nr……………………………………/…………………………….. incheiat intre 
___________________________________________________________  privind furnizarea de 
“______________________________”. 
                                                               (denumire contract) 
 1. Parti contractante: 
  
 Acest contract este incheiat intre S.C. ________________________ cu sediul in _______________ 
____________________, reprezentata prin __________________________________ -Director 
(adresa,tel.,fax)         
General si _________________________ -Director Economic, denumita in cele ce urmeaza 
contractant general 
 
 si 
  
S.C.  ________________________  cu  sediul  in 
_______________________________________________, reprezentata prin 
__________________ 
                 (adresa,tel.,fax)                                                       
- Director General si ____________________- Director Economic, denumita in cele ce urmeaza 
subcontractant. 
  
2. Obiectul contractului: 
  
Art.1. ________________________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ 
de: 
            (lucrari,produse,servicii) 
  

-  ____________________ -  ____________________. 
  

Art.2. Valoarea   _______________________________ este conform ofertei prezentate de 
subcontractant. 
                                      (lucrari,produse,servicii) 
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 
             
- lunar, in termen de __ (zile) de la primirea de catre contractantul general  a facturii intocmite 
de subcontractant, contravaloarea ___________________________________ executate 
                                                                             (lucrari,produse,servicii) 
 in perioada respectiva. 
- plata ____________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ 
         (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
______________________  de  catre  beneficiarul _______________________________ 
 (lucrarilor, produselor, serviciilor)                                              (denumire autoritare contractanta) 
 
Art.4. Durata de executie a ____________________________________________ este in 
conformitate                                      
                                          (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
cu contractul, esalonata conform graficului anexa la contract. 
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Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului 
verbal incheiat la terminarea ____________________________. 
                                   (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
  
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu 
dispozitiile legale. 
  
3. Alte dispozitii: 
  
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a 
________________________________________ 
            (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
  
si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general 
in fata beneficiarului, subcontractantul va plati penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea 
_____________________________ nerealizata la termen. 
 (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va plati 
penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. 
  
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe 
care contractantul le are fata de investitor conform contractului ________________________. 
                                                                                          (denumire contract) 
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, 
litigiile se vor solutiona pe cale legala. 
  
  Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 
  
  
  
  
  
  
  
  
______________________        _________________________ 
       (contractant)                                        (subcontractant)   
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FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE 

(DUAE) 

 

Partea I: Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă 

 

INFORMAȚII PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ 

 

Identitatea achizitorului Răspuns: 

Nume: [   ] 

Ce achiziție este vizată? Răspuns: 

Titlu sau o scurtă descriere a achiziției: [   ] 

Numărul de referință atribuit dosarului de către autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă (dacă este cazul): 

[   ] 

 

 

Informațiile solicitate în partea I vor fi preluate automat, cu condiția ca serviciul electronic pentru DUAE menționat anterior să fie utilizat 
pentru generarea și completarea DUAE. În caz contrar, aceste informații trebuie completate de către operatorul economic. 

Toate celelalte informații din toate secțiunile DUAE trebuie completate de către operatorul economic 

În cazul procedurilor de achiziție publică în care s-a publicat o invitație la procedura concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, informațiile solicitate în partea I vor fi preluate automat, cu condiția ca serviciul electronic pentru DUAE să fie utilizat 
pentru generarea și completarea DUAE. Trimiterea anunțului relevant publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: 

JOUE S număr [], data [], pagina [] 

Numărul anunțului în JO S [][][][]/S [][][]-[][][][][][][] 

În cazul în care nu există o invitație la o procedură concurențială de ofertare în JOUE, autoritatea contractantă sau entitatea contractată 
trebuie să completeze informațiile care permit identificarea fără echivoc a procedurii de achiziție publică: 

În cazul în care publicarea unui anunț în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu este necesară, vă rugăm să furnizați alte informații care 
permit identificarea fără echivoc a procedurii de achiziție publică (de exemplu, referința unei publicări la nivel național): […] 
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Partea II: Informații referitoare la operatorul economic 
 

A: INFORMAȚII PRIVIND OPERATORUL ECONOMIC 
 

Identificare: Răspuns: 

Nume: [   ] 

Cota de TVA, dacă este cazul: 

Dacă nu se aplică nicio cotă de TVA, vă rugam să indicați  

[   ] 

Adresa poștală: […………….] 

Persoana sau persoanele de contact: 

Telefon: 

Email: 

Adresa de internet: (adresa web) (dacă este cazul) 

[…………….] 

[…………….] 

[…………….] 

[…………….] 

Informații generale: Răspuns: 

Operatorul economic este o microîntreprindere, o întreprindere 
mică sau o întreprindere mijlocie? 

[] Da [] Nu 

Numai în cazul în care achiziția publică este rezervată: 

operatorul economic este un atelier protejat sau o „întreprindere 
socială” sau va asigura executarea contractului în contextul 
programelor de angajare protejată? 

Dacă da, 

care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau 
defavorizați? 

Dacă se solicită, vă rugăm să specificați categoria sau categoriile 
de lucrători cu dizabilități sau defavorizați în care se încadrează 
angajații în cauză? 

[] Da [] Nu 

 

 

 

[…………..] 

 

[…………..] 

Dacă este cazul, operatorul economic este înscris pe o listă oficial 
a operatorilor economici agreați sau deține o certificare echivalentă 
[de exemplu, în cadrul unui sistem național de (pre)calificare]? 

[] Da [] Nu [] Nu se aplică 

Dacă da, 

Vă rugăm să furnizați răspunsuri în cadrul celorlalte părți din 
prezenta secțiune, al secțiunii B și, după caz, al secțiunii C din 
prezenta parte, să completați partea V, dacă este cazul, și, în 
orice caz, să completați și să semnați partea VI. 

a) Vă rugăm să menționați denumirea listei sau a certificatului și 
numărul relevant de înregistrare sau de certificare, dacă este cazul: 

b) Dacă certificatul de înregistrare sau de certificare este disponibil 
în format electronic, vă rugăm să precizați: 

 

c) Vă rugăm să precizați referințele pe care se bazează 
înregistrarea sau certificarea și, dacă este cazul, clasificarea 
obținută pe lista oficială: 

d) Înregistrarea sau cerificarea acoperă toate criteriile de selecție 
impuse? 

Dacă nu: 

În plus vă rugăm să completați informațiile-lipsă în partea IV 
secțiunea A, B, C sau D, după caz: 

NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în 
documentele achiziției relevante: 

 

 

 

 

a) […………..] 
 
b) [adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), 
referința exactă a documentației] 

[…………..][…………..][…………..][…………..] 

c) […………..] 

 

d) [] Da [] Nu 
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e) Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat 
cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata 
impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității 
contractante sau entității contractante să obțină acest certificat 
direct prin accesarea unei baze de date naționale sau în orice stat 
membru, disponibilă în mod gratuit? 

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugam să precizați: 

e) [] Da [] Nu 

 

 

 

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației] 

[…………..][…………..][…………..][…………..] 

Forma de participare: Răspuns: 

Operatorul economic participă la procedura de achiziție publică 
împreună cu alții? 

[] Da [] Nu 

Dacă da, vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAE separat 

Dacă da: 

a) Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul 
grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini 
specifice…): 

b) Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care 
participă la procedura de achiziție publică împreună: 

c) Dacă este cazul, denumirea grupului de participant: 

 

a) […………..] 

 

b) […………..] 

 

c) […………..] 

Loturi Răspuns: 

Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul 
economic dorește să depună oferte: 

[ ] 

 
 
 

B: INFORMAȚII PRIVIND REPREZENTANȚII OPERATORUL ECONOMIC 

Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe 
operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziție publică: 

 

Reprezentare, dacă este cazul: Răspuns: 

Numele și prenumele; 

însoțite de data și locul nașterii, dacă sunt solicitate: 

[…………..] 

Poziție/acționând în calitate de: […………..] 

Adresa poștală: […………..] 

Telefon: […………..] 

E-mail: […………..] 

Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind 
reprezentarea (formele, amploarea, scopul acesteia…): 

[…………..] 

 

C: INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA CAPACITĂȚII ALTOR ENTITĂȚI 

Utilizarea capacităților: Răspuns: 

Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a 
satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și 

[] Da [] Nu 
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(dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în partea V de mai 
jos? 

 

Dacă da, vă rugăm să prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și 
din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător pentru entitatea în cauză, completat și 
semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. 

Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau 
nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziție 
publică de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. 

În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm 
să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză. 

 

D: INFORMAȚII PRIVIND SUBCONTRACTANȚII PE ALE CĂROR CAPACITĂȚI OPERATORUL 
ECONOMIC NU SE BAZEAZĂ 

(Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau 
entitatea contractantă.) 

 

Subcontractarea: Răspuns: 

Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte 
din contract unor subcontractori? 

[] Da [] Nu 

Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm enumerați 
subcontractanții propuși: 

[…] 

 

Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din prezenta 
secțiune, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre 
subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză. 

 

Partea III: Motive de excludere 

 
A: MOTIVE REFERITOARE LA CONDAMNĂRILE PENALE 

Art. 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 sau art. 177 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 stabilește următoarele motive de excludere: 

1. Constituirea unui grup infracțional organizat; 

2. Infracțiuni de corupție; 

3. Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene; 

4. Acte de terorism; 

5. Spălare de bani; 

6. Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile; 

7. Fraudă. 

 

Motive legate de condamnările în temeiul art. 164 alin. (1) din 
Legea nr. 98/2016, respectiv art. 177 alin. (1) din Legea nr. 
99/2016 

Răspuns: 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru 
al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere 
al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări 
pronunțate printr-o hotărâre definitivă, pentru unul dintre 

[] Da [] Nu 

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugăm să precizați: [adresa de internet, autoritatea sau 
organismul emitent(ă), referința exactă a documentației]: 
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motivele enunțate mai sus, printr-o condamnare pronunțată cu cel 
mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă 
de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? 

[………….][…………][…………] 

Dacă da, vă rugăm să precizați: 

a) Data condamnării, specificând care dintre punctele 1-6 se aplică 
și motivul (motivele) condamnării, 

b) Identificați cine a fost condamnat; 

c) În măsura în care se stabilește direct în condamnare: 

 

a) Data: [], punctul (punctele)[], motivul (motivele)[] 

b) [……] 

c) Durata perioadei de excludere […………] și punctul (punctele) 
în cauză [] 

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugăm să precizați [adresa internet, autoritatea sau organismul 
emitent (ă), referința exactă a documentației]: 

[…………][…………][…………] 

În cazul condamnărilor pronunțate, operatorul economic a luat 
măsuri pentru a-și demonstra fiabilitatea, în ciuda existenței unui 
motiv relevant de excludere („autocorectare”)? 

[] Da [] Nu 

Dacă da, vă rugăm să descreți măsurile întreprinse: […………] 

 

B: MOTIVE LEGATE DE PLATA IMPOZITELOR SAU A CONTRIBUȚIILOR LA ASIGURĂRILE 
SOCIALE 

Plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale Răspuns: 

Operatorul economic și-a îndeplinit toate obligațiile cu privire la 
plata impozitelor și taxelor sau a contribuțiilor la asigurările 
sociale, atât în țară în care este stabilit, cât și în statul membru al 
autorității contractante sau entității contractante, în cazul în care 
este diferit de țara de stabilire? 

[] Da [] Nu 

 

Dacă nu, vă rugăm să menționați: 

a) Țara sau statul membru în cauză 

b) Care este suma în cauză? 

c) Cum a fost stabilită această încălcare a obligațiilor: 

1) Printr-o hotărâre judecătorească sau printr-o decizie 
administrativă: 

- Această hotărâre/decizie este definitivă și obligatorie? 

- Vă rugam să precizați data condamnării sau a hotărârii/deciziei. 

- În cazul unei condamnări, durata perioadei de excludere, în 
măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare: 

2) Prin alte mijloace? Vă rugăm să precizați: 

d) Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind 
impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau 
încheind un angajament cu caracter obligatoriu în vederea plății 
acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau 
a amenzilor? 

Impozite Contribuții sociale 

a) [………….] 

b) [………….] 

 

c1) [] Da [] Nu 

 

- [] Da [] Nu 

- [………….] 

- [………….] 

 
c2) [………….] 

d) [] Da [] Nu 

Dacă da, vă rugăm să furnizați 
detalii: 

[………….] 

a) [………….] 

b) [………….] 

 

c1) [] Da [] Nu 

 

- [] Da [] Nu 

- [………….] 

- [………….] 

 
c2) [………….] 

d) [] Da [] Nu 

Dacă da, vă rugăm să furnizați 
detalii: 

[………….] 

În cazul în care documentația relevantă privind plata impozitelor 
sau a contribuțiilor sociale este disponibilă în format electronic, vă 
rugăm să menționați: 

[adresa internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]: 

[………….][………….][………….] 

 

 

 

 



Pagina 34 din 46 

 

 

C: MOTIVE LEGATE DE INSOLVENȚĂ, CONFLICT DE INTERESE SAU ABATERI 
PROFESIONALE 

Vă atragem atenția asupra faptului că, în scopul acestei achiziții publice, este posibil ca unele din următoarele motive de excludere să fi 
fost definite mai precis în legislația națională, în anunțul relevant sau în documentele achiziției. Prin urmare, legislația națională poate 
prevedea, de exemplu, că noțiunea de „abatere profesională gravă” poate acoperi mai multe comportamente diferite. 

 

Informații privind eventualele cazuri de insolvență, conflict de 
interese și abateri profesionale 

Răspuns: 

În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat 
obligațiile în domeniul mediului, social și al muncii? 

[] Da [] Nu 

Dacă da, operatorul economic a luat măsuri pentru a-și demonstra 
fiabilitatea în ciuda existenței acestui motiv de excludere 
(„autocorectare”)? 

[] Da [] Nu 

Dacă da, vă rugăm să descrieți măsurile întreprinse: 

[…………..] 

Operatorul economic se află în vreuna din următoarele situații: 

a) Stare de faliment sau 

b) Face obiectul unor proceduri de insolvență sau de lichidare sau 

c) Într-un concordat preventiv sau 

d) Într-o situație similară care rezultă dintr-o procedură similară 
din legislațiile sau reglementările naționale sau 

e) Într-o situație de administrare judiciară sau 

f) Într-o situație de încetare a activității? 

Dacă da: 

- Vă rugăm să furnizați detalii: 

- Vă rugăm să precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în 
măsură să executați contractul, ținând cont de normele naționale 
aplicabile și de măsurile privind continuarea activității în aceste 
condiții? 

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugăm să precizați: 

[] Da [] Nu 

 

 

 

 

 

 

 

- [……………] 

 

- [……………] 

 

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]: 

[……………][……………][……………] 

Operatorul economic se face vinovat de o abatere profesională 
gravă? 

Dacă da, vă rugăm să furnizați detalii: 

[] Da [] Nu 

[……………] 

Dacă da, operatorul economic a luat măsuri de autocorectare? 

[] Da [] Nu 

Dacă da, vă rugăm să descrieți măsurile întreprinse: 

[……………] 

Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori 
economici care au ca obiect denaturarea concurenței? 

Dacă da, vă rugăm să furnizați detalii: 

[] Da [] Nu 

[……………] 

Dacă da, operatorul economic a luat măsuri de autocorectare? 

[] Da [] Nu 

Dacă da, vă rugăm să descrieți măsurile întreprinse: 

[……………] 
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Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese 
care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice? 

Dacă da, vă rugăm să furnizați detalii: 

[] Da [] Nu 

[……………] 

Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta 
a oferit consultanță autorității contractante sau entității 
contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea 
procedurii de achiziții publice? 

Dacă da, vă rugăm să furnizați detalii: 

[] Da [] Nu 

 

[……………] 

Operatorul economic se află într-o situație în care un contract de 
achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate 
contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost reziliat 
anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni 
comparabile în legătură cu respectivul contract anterior? 

Dacă da, vă rugăm să furnizați detalii: 

[] Da [] Nu 

 

 

[……………] 

Operatorul economic poate confirma că: 

a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea 
informațiilor solicitate pentru verificarea absenței motivelor de 
excludere sau a îndeplinit criteriile de selecție, 

b) Nu a ascuns astfel de informații, 

c) A fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele 
justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea 
contractantă și 

d) Nu a încercat să influențeze în mod nepermis procesul 
decizional al autorității contractante sau al entității contractante, să 
obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje 
necuvenite în cadrul procedurii de achiziție publică sau să 
furnizeze din neglijență informații false care pot avea o influență 
semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și 
atribuirea? 

[] Da [] Nu 

 

D: ALTE MOTIVE DE EXCLUDERE 

Alte motive de excludere Răspuns: 

Se aplică motivele de excludere care sunt specificate în anunțul 
relevant sau în documentele achiziției? 

 

Dacă documentele solicitate în anunțul relevant sau în 
documentele achiziției sunt disponibile în format electronic, vă 
rugăm să menționați: 

[] Da [] Nu 

 

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]: 

[……………][……………][……………] 

În cazul în care se aplică oricare dintre motivele de excludere, 
operatorul economic a luat măsuri de autocorectare? 

Dacă da, vă rugăm să precizați măsurile întreprinse: 

[] Da [] Nu 

 

[……………] 

 

Partea IV: Criterii de selecție 

În ceea ce privește criteriile de selecție (secțiunea a sau secțiunile A-D din prezenta parte) operatorul economic declară că: 

 

a: INDICAȚIE GLOBALĂ PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECȚIE 

Operatorul economic trebuie să completeze acest câmp numai în cazul în care autoritatea contractantă sau entitatea contractantă a precizat 
în anunțul relevant sau în documentația achiziției menționate în anunț că operatorul economic se poate limita la completarea secțiunii a 
din partea IV fără să trebuiască să completeze nicio altă secțiune din partea IV: 
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Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse Răspuns: 

Îndeplinirea criteriilor de selecție impuse: [] Da [] Nu 

 

A: CAPACITATEA DE A CORESPUNDE CERINȚELOR 

Operatorul economic trebuie să furnizeze informații numai în cazul în care criteriile de selecție respective au fost impuse de autoritatea 
contractantă sau de entitatea contractantă în anunțul relevant sau în documentele achiziției menționate în anunț. 

 

Capacitatea de a corespunde cerințelor Răspuns 

1) Este înscris într-unul dintre registrele profesionale sau 
comerciale relevante din statul membru în care este stabilit: 

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugăm să precizați: 

[……………] 

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]: 

[……………][……………][……………] 

2) Pentru contractele de servicii: 

Operatorul economic are nevoie de o autorizație specială sau 
trebuie să fie membru al unei organizații pentru a putea presta 
serviciul în cauză în țara unde este stabilit? 

 

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugăm să precizați: 

 

[] Da [] Nu 

Dacă da, vă rugăm să precizați care sunt acestea și dacă operatorul 
economic dispune de ele: […] [] Da [] Nu 

 

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]: 

[……………][……………][……………] 

 

B: SITUAȚIA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ 

Operatorul economic trebuie să furnizeze informații numai în cazul în care criteriile de selecție respective au fost impuse de autoritatea 
contractantă sau de entitatea contractantă în anunțul relevant sau în documentele achiziției menționate în anunț. 

 

Situația economică și financiară Răspuns 

1a) Cifra sa de afaceri anuală („generală”) pentru numărul de 
exerciții financiare impus în anunțul relevant sau în documentele 
achiziției, după cum urmează: 

 

și/sau 

1b) Cifra sa de afaceri medie anuală pentru numărul de ani 
impus în anunțul relevant sau în documentele achiziției, după 
cum urmează: 

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugăm să precizați: 

anul: [……] cifra de afaceri: [……][…]moneda 

anul: [……] cifra de afaceri: [……][…]moneda 

anul: [……] cifra de afaceri: [……][…]moneda 

 

 

(numărul de ani, cifra de afaceri medie): 

[……..…], [………][…]moneda 

 

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]: 

[……………][……………][……………] 

2a) Cifra sa de afaceri anuală („specifică”) în domeniul la care 
se referă contractul și care este specificat în anunțul relevant sau 
în documentele achiziției pentru numărul de exerciții financiare 
impus, după cum urmează: 

 

și/sau 

anul: [……] cifra de afaceri: [……][…]moneda 

anul: [……] cifra de afaceri: [……][…]moneda 

anul: [……] cifra de afaceri: [……][…]moneda 

 

 

(numărul de ani, cifra de afaceri medie): 
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2b) Cifra sa de afaceri medie anuală în domeniul și pentru 
numărul de ani impus în anunțul relevant sau în documentele 
achiziției, după cum urmează: 

 

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugăm să precizați: 

[……..…],[………][…]moneda 

 

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]: 

[……………][……………][……………] 

3) În cazul în care informațiile privind cifra de afaceri (generală 
sau specifică) nu sunt disponibile pentru întreaga perioadă impusă, 
vă rugăm să precizați data la care operatorul economic a fost 
înființat sau și-a început activitatea: 

[……………] 

4) În ceea ce privește indicatorii financiari specificați în anunțul 
relevant sau în documentele achiziției, operatorul economic 
declară că valoarea (valorile) reală (reale) pentru indicatorii 
solicitați este (sunt) după cum urmează: 

 

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugăm să precizați: 

(identificarea indicatorului solicitat - raportul dintre x și y - și 
valoarea acestuia): 

[……………][……………] 

 

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]: 

[……………][……………][……………] 

5) Suma asigurată prin asigurarea sa împotriva riscurilor 
profesionale este următoarea: 

 

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugăm să precizați: 

[……………][…]monedă 

 

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]: 

[……………][……………][……………] 

6) În ceea ce privește alte cerințe economice sau financiare, dacă 
este cazul, care ar putea fi specificate în anunțul de relevant sau în 
documentele achiziției, operatorul economic declară că: 

Dacă documentele relevante care ar putea fi specificate în anunțul 
relevant sau în documentele achiziției sunt disponibile în format 
electronic, vă rugăm să precizați: 

[……………] 

 

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]: 

[……………][……………][……………] 

 

C: CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ 

Operatorul economic trebuie să furnizeze informații numai în cazul în care criteriile de selecție respective au fost impuse de autoritatea 
contractantă sau de entitatea contractantă în anunțul relevant sau în documentele achiziției menționate în anunț. 

 

Capacitatea tehnică și profesională Răspuns 

1a) Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: 

În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit 
următoarele lucrări de tipul specificat: 

 

Dacă documentele relevante privind buna execuție și rezultatul 
corespunzător pentru lucrările cele mai importante sunt 
disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați: 

Numărul de ani (această perioadă este specificată în anunțul relevant sau în documentele 
achiziției): 

[……………] 

Lucrări: […………] 

 

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației]: 

[……………][……………][……………] 

1b) Numai pentru contractele de achiziții publice de 
produse și de servicii: 

În perioada de referință operatorul economic a efectuat 
următoarele livrări principale de tipul specificat sau a 
prestat următoarele servicii principale de tipul specificat: 
la întocmirea listei, vă rugăm să indicați valorile, datele și 
beneficiarii publici sau privați: 

Numărul de ani (această perioadă este specificată în anunțul relevant sau în documentele 
achiziției): 

[………..…] 

Descriere (obiectul 
contractului invocat 
drept experienta 
similara; numar si data 
contract, numar si data 
proces verbal de 
receptie/recomandari 

Valoare Cantitate 
produse  
furnizate 

Date 

Inceput - 

Data 
sfarsit 

(zz/ll/aa) 

Benefi
ciari 

Activitatile 
pentru care 
a fost 
responsabil, 
respectiv: 
 
1.calitatea 
furnizorului 
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si/sau numar si data 
pentru facturi  și/sau 
alte documente 
edificatoare 
contrasemnate de catre 
beneficiari care sa 
confirme furnizarea 
respectivelor produse) 

în cadrul 
contractului
(contractant 
unic/asociat/
subcontracta
nt etc),   
2. procentul 
realizat de 
furnizor în 
cadrul 
contractului. 

 

      
 

2) Poate recurge la următorii tehnicieni sau la următoarele 
organisme tehnice, mai ales cei (cele) responsabili 
(responsabile) de controlul calității: 

În cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, operatorul 
economic va putea recurge la următorii tehnicieni sau la 
următoarele organisme tehnice: 

[……………] 

 

[……………] 

3) Utilizează următoarele instalații tehnice și măsuri de 
asigurare a calității, iar resursele sale de studiu și de 
cercetare sunt după cum urmează: 

[……………] 

4) Va fi în măsură să aplice următoarele sisteme de 
management și de trasabilitate în cadrul lanțului de 
aprovizionare pe durata executării contractului: 

[……………] 

5) Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează 
să fie furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele 
sau serviciile solicitate cu un scop anume: 

Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale 
capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este 
necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care 
dispune și ale măsurilor de control al calității? 

[] Da [] Nu 

6) Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt 
deținute de către: 

a) prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau (în 
funcție de cerințele stabilite în anunțul relevant sau în 
documentele achiziției) 

b) personalul de conducere al acestuia: 

 

a) [……………] 

 

b) [……………] 

7) Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri 
de management de mediu atunci când execută contractul: 

[……………] 

8) Efectivele medii anuale de personal ale operatorului 
economic și numărul membrilor personalului de conducere din 
ultimii trei ani au fost după cum urmează: 

Anul, efectivele medii anuale de personal: 

[……………],[……………], 

[……………],[……………], 

[……………],[……………], 

Anul, numărul membrilor personalului de conducere: 

[……………],[……………], 

[……………],[……………], 

[……………],[……………]. 

9) Va dispune de următoarele utilaje, instalații sau 
echipamente tehnice pentru executarea contractului: 

[……………] 

10) Operatorul economic intenționează să subcontracteze 
eventual următoarea parte (adică procentaj) din contract: 

[……………] 

11) Pentru contractele de achiziții publice de bunuri: 

Operatorul economic va furniza eșantioanele, descrierile sau 
fotografiile solicitate ale produselor care urmează să fie 

 

[] Da [] Nu 
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furnizate, care nu trebuie să fie însoțite de certificate de 
autenticitate: 

Dacă este cazul, operatorul economic declară, de asemenea, că 
va furniza certificatele de autenticitate solicitate: 

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format 
electronic, vă rugăm să precizați: 

[] Da [] Nu 

 

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației]: 

[……………][……………][……………] 

12) Pentru contractele de achiziții publice de bunuri: 

Operatorul economic poate furniza certificatele solicitate 
emise de instituție sau servicii oficiale de control al calității 
cu competențe recunoscute, care să ateste conformitatea 
produselor clar identificate prin trimiteri la specificațiile sau la 
standardele tehnice care sunt stabilite în anunțul relevant sau 
în documentele achiziției? 

Dacă nu, vă rugăm să explicați de ce și să precizați ce alte 
mijloace de proba pot fi utilizate: 

 

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format 
electronic, vă rugăm să precizați: 

 

[] Da [] Nu 

 

 

 

[……………] 

 

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației]: 

[……………][……………][……………] 

Proportia de subcontractare Descriere:........................ 

 

D: SISTEME DE ASIGURARE A CALITĂȚII ȘI STANDARDE DE MANAGEMENT DE MEDIU 

 

Operatorul economic trebuie să furnizeze informații numai în cazul în care sistemele de asigurare a calității și/sau standardele de management de 
mediu au fost solicitate de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul relevant sau în documentele achiziției menționate în anunț. 

 

Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de 
mediu 

Răspuns 

Operatorul economic va putea să prezinte certificate întocmite de 
organisme independente care să ateste că operatorul economic respectă 
standarde de asigurare a calității cerute, inclusiv privind 
accesibilitatea pentru persoanele cu handicap? 

Dacă nu, vă rugăm să explicați de ce și să precizați ce alte mijloace de 
probă privind sistemul de asigurare a calității pot fi furnizate: 

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă 
rugăm să precizați: 

[] Da [] Nu 

 

 

[……………] 

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]: 

[……………][……………][……………] 

 

 

Partea IV: Reducerea numărului de candidați calificați 

Partea V: Declarații finale 
Subsemnatul declar că informațiile prezentate în părțile II - V de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor 
grave de declarații false. 

Data, locul și, dacă se solicită sau dacă este (sunt) necesară (necesare), semnătura (semnăturile): [……………….] 
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Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă] 
F.IV.4.2/1 

Formular de Ofertă 
 

Data: [introduceți ziua, luna, anul] 
Anunț de participare simplificat : [introduceți numărul anunțului de participare] 
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare simplificat] 
 
Către: Autoritatea Contractantă [S.C. CONFORT URBAN S.R.L]   
 
După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Contractul ce rezultă 
din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în 
conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară. 
 
În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea 
Contractantă până la momentul depunerii Ofertei: 

 ofertăm prețul total de ________________________________________________ lei, fără TVA ,                   

                                            [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară] 

la care se adaugă TVA de _______________________ 

        [introduceți suma în cifre și litere] 

 
Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că: 
i.am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. ____ [introduceți 
detalii], comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul procedurii de atribuire] 
și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele 
achiziției comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta; 

ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației 
achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin 
documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și 
HG nr. 395/2016; 

iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără 
nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, 
instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției; 

iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra 
acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente; 

v. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta 
noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea; 

vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada 
pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în 
legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului; 

 
Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți 
numărul] luni de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. 
Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate. 
 

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această 
procedură declar că: 
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 nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a 
depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția  

ii. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă 
a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru 
îndeplinirea criteriilor de calificare] nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este 
acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea Contractantă despre 
apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului 

iii. noi, împreună cu subcontractanții propuși [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a sub-
contractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplini-
rea criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că 
trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de 
evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada 
derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demon-
strarea declarațiilor noastre din DUAE. 

iv. noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru 
care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de califi-
care] înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită 
aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice 
moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contract-
antă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele 
achiziției 

v. am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv 
dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și ac-
ceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice. 

vi. până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică de furnizare, această Ofertă, împreună 
cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă S.C. CONFORT URBAN S.R.L, prin care Oferta 
noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi. 

Precizăm că: 

[  ] depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, 
marcat în mod clar “Ofertă Alternativă”; 

[  ] nu depunem Ofertă Alternativă. 

[Se bifează opţiunea corespunzătoare.] 

Înțelegem că Autoritatea Contractantă 

i. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula 
procedura în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea 
nr. 98/2016. 

ii. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate 
primi. 

iii. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile 
menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o 
astfel de situație. 

Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanţie de bună execuţie de ___ [introduceți 
procentul stabilit în Fișa de date a achiziției] din prețul Contractului, fără TVA. 
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Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care trans-
mitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, 
în calitate de subcontractant). 

Văzând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) 
din HG nr. 395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile 
din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru 
a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial şi dreptul de proprietate 
intelectuală: 

Nr. Crt. Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară 
[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...] 

1. .... [introduceți informația] 
2. .... [introduceți informația] 

 
De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care 
părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt 
confidențiale sunt următoarele: 
 

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

1. .... [prezentați motivul] 
2. .... [prezentați motivul] 

 
 
Semnătura (electronică extinsă, bazată pe 
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii 
de certificare acreditat în condițiile legii) a 
reprezentantului Ofertantului 

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

.. 

Numele semnatarului, așa cum este acesta 
identificat în DUAE la rubrica „Informații privind 
reprezentanții operatorului economic” 

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

.. 

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei ....................................................................
.. 
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 Formular nr. IV.4.2/2 

  
  
  

  
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA 

 
 

  
 Valoarea totala ofertată a contractului              _______________ lei fără TVA. 

 Durata contractului                               ________________ . 

Timpul de intervenţie     ________________ . 

Valoarea executata de subcontractanți             _____________ (% din prețul total ofertat; lei) 

Penalizări pentru întârzieri                                   ____________% din valoarea serviciilor neprestate 

Garanția de buna execuție se va constitui prin       ______________.  

 

  
  
  
  

Candidat/ofertant 
....................................... 

(Numele si prenumele in clar a persoanei 
         care semnează, stampila)                                                                                                                                                                                                              
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                                                                                                             Formular nr. IV.4.2/3                                                             

OFERTANTUL     

____________  

(denumirea/numele)       
 
 
 

CALCULAȚIE DE PREȚ ptr TARIF UNITAR CF. HG 1071/2021 
[lei/ora/post paza permanent (24 ore/zi), fara TVA] pentru : 
... post de paza permanent  ... zile x 24 h/zi = ... ore 

nr. total zile de sarbatoare legala/AN : .... zile, nr. total zile de weekend/AN : .... zile, din 
care n zile se suprapun cu zilele de sarbatoare legala 

 

A Valoare totală propunere financiară  -  ( lei fără TVA) -  

B Numar total agenți de pază n post pază permanent 
(total n post permanent de paza 24 h/zi) 

 

C Numărul de schimburi pe parcursul unei zile (24 h/zi) n schimburi 

D Salariul de încadrare brut / agent pază (lei) ... lei/luna : ... ore/luna = ... 
lei/ora 

 
 
Nr. 
Crt. 

 
 

Categorie cheltuieli 

 
 
 

procent 
 

% 

 
 
 

Valoare 
 

lei 
fara TVA 

Se va detalia componenta 
Propunerii financiare totale și 
modul de calcul al acesteia (se 
va preciza obligatoriu art. din 
Codul Muncii acolo unde este 
cazul, se va detalia și explica 
obligatoriu modul de calcul din 
care rezultă  valorile totale 
înscrise în coloana cu nr.3.) 

0 1 2 3 4 

1 Total salarii ( pentru toate posturile de 
pază și toți agenții de pază implicați în 
executarea contractului) 

... ... 24 h/zi x ... zile x .... 
lei/ora cfm. HG. 

1071/2021 sal. min. brut 
.... lei/luna 

2 Total spor de noapte ... ... 8 h/zi x 365 zile x ... lei/ora x 
25% cfm. art. 126 lit. B Codul 

Muncii 

3 Total spor de munca suplimentară (NA)+ 
total spor de weekend 

... .... ... saptamani x 48 
h/saptamana x ... lei/ora x n% 

cfm. art. 137 alin. 3 CM 

4 Total spor pentru muncă prestată în zilele 
de sarbătoare legală 

... ... ... zile x 24 h/zi x ... lei/ora 
cfm. art. 139 si art. 142 CM 

5 Total indemnizații concedii de odihnă ... ... ... lei total salarii : 12 luni cfm. 
art. 145 CM 

6 TOTAL  salarii +sporuri 
(rd1+rd2+rd3+rd4+rd5) 

...  

7 Fond handicap  ... ... Legea nr. 448/2006 modificata 
prin OG 60/2017, documente 

doveditoare in acest sens 
(Declaratia 100) 

8 Contribuția asiguratorie pentru muncă ... ... ... lei x 2,25% cfm. Codului 
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Fiscal 

9 Conventia ....... , salariatul este inca 
angajat al societatii 

... ... Subventie acordata cfm. Legii 
nr. 76/2002 

10 TOTAL cheltuieli cu munca vie ( rd. 6 + rd. 7 + 
rd. 8 + rd. 9) 

...  

11 Total cheltuieli indirecte (uniforme, 
logistică, telefoane, stații, combustibil, 
asigurări, etc) 

... ... ... lei/ora x ... ore/an 

12 TOTAL  cheltuieli ( rd. 10 + rd. 11) ...  

13 TOTAL Profit ... ... ... lei/ora x ... ore/an 

14 TOTAL  GENERAL (rd. 12 + rd. 13) 
 

...  

TARIF UNITAR ofertat = TOTAL GENERAL(rd14) / ... ore = ... LEI/ORA/POST PAZĂ PERMANENT, 
fără TVA 

 
 
***  pentru rândul 7- fond handicap, în vederea respectării prevederilor art. 78 alin (2) si alin. (3) 
din Legea nr. 448/2006 republicata, se vor prezenta obligatoriu ca și anexe, documente din care 
rezultă :  
 - nr. total angajați; 
 - nr. persoane cu handicap angajate/ declarație ca nu sunt angajate persoane cu handicap. 
 
NOTA  1 : Propunerea financiară precum și tariful unitar ofertat vor avea maxim 2 (două) zecimale. 
Se vor completa obligatoriu toate rândurile și coloanele din tabelul prezentat. 
NOTA  2 : tariful unitar ofertat se calculează cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 republi-
cata – Codul Muncii. 
NOTA 3 : salariul de încadrare brut nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe economie stabilit 
prin lege/hotarâre de guvern.   
NOTA 4: Propunerea financiară va fi compusă obligatoriu din următoarele formulare – For-
mularul nr. IV.4.2/1 si  Anexele: Formular nr. IV.4.2/2, Formular nr. IV.4.2/3, Formular nr. 
IV.4.2/4 . 
 
 
 
 
                                                             Ofertant 

....................................... 
Numele si prenumele in clar a persoanei 

care semnează, stampila) 
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Formular nr. IV.4.2/4 

OFERTANTUL     

____________  

(denumirea/numele)   

 

Centralizator financiar 

 

Număr ore acord           

cadru  

(3 ani) 

Număr ore contract 

subsecvent  

(un an) 

P.U  

es-

ti-

mat 

(lei)  

fără 

TVA 

Valoare acord 

cadru  

(3 ani) 

(lei) fără TVA 

Valoare con-

tract subsec-

vent  

(un an) 

minim maxim minim maxim minim maxim minim maxim 

1 2 3 4 5 
6 

(1*5) 
7(2*5) 8(3*5) 9(4*5) 

103,680.00 155,520.00 34,560.00 51,840.00      

                                                                       
 

                 
                                                             Ofertant 
 
 

....................................... 
Numele si prenumele in clar a persoanei 

care semnează, stampila) 
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