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FORMULAR 1 
OPERATOR ECONOMIC 
...................................................................... 
 
(denumirea/numele) 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 
Subsemnatul(a) (nume/prenume)......................................, domiciliat(a) in .......................... .......................... (adresa 
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Paşaport), seria ....... nr........................ eliberat de  
........................................ la data de ................................ , CNP ...................................   în calitate de reprezentant 
legal al operatorului economic  .................. 
...............................   (denumire), cu sediul in .............................  (adresa operatorului  economic),   CUI nr 
...................... , CIF nr ......................... imputemicesc prin prezenta pe DI./ Dna  domiciliat/domiciliata) in
 ......................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de  identitate (CI/ Paşaport), seria .................
 , nr ...................... , eliberat de ........................ la data de ........................................  CNP 
.................................................. având funcţia de ........................................ să ne reprezinte la achizitia publica pentru 
atribuirea contractului organizată de Municipiul Onesti si sa semneze, următoarele documente: 

 oferta; 
 răspunsurile la clarificări; 
 documentele de calificare 
 propunerea tehnica; 
 propunerea financiara; 
 orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire. 
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate 

actele si faptele ce decurg din participarea la procesul de achizitie publica. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei 
penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din 
procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica. 
 
Data  .................................................                               Denumirea mandantului 
S.C. .............................................. 
reprezentată legal prin  
..............................                                                                       ............................................. 
(numele si prenumele persoanei împuternicite)                             (Nume, prenume) 
având funcţia de 
...........................................................                            ................................................ 
(semnătura persoanei împuternicite)                                                   (Funcţie) 
 
....................................................... 
(Semnătura autorizata .şi stampila) 
 
 
Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat Toti ofertanţii asociaţi vor desemna 
acelaşi reprezentant împuternicit pentru aceasta procedura. 
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FORMULARUL 2 
 
 
 OFERTANT                       
.........................................                     nr. ........... / ...................... 
      (denumirea/numele) 
...............................................................  
     (adresă) 
...............................................................  
  (datele de identificare ale societăţii) 
 
 

DECLARATIE 
privind 

denumirea şi datele de identificare ale ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului/ terţului susţinător 
 

 Subsemnatul ........................................................................................., reprezentant împuternicit al 
.................................................................. ..........................................................................................................................,  
                                (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, 
denumirea şi datele de identificare ale participanţilor in cadrul ofertei depusa de sus numita achizitia publica de servicii: 

“Refuncționalizare, modernizare și dotare  
Cinematograf din b-dul Oituz nr. 25, Municipiul Onești”  

Elaborare D.A.L.I. 
 - Expertiză tehnică, Studiu de Acustică, Studiu de luminotehnica și Audit Energetic  

     Cod de clasificare CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2).                                    
      Cod de clasificare CPV: 71314300-5 Servicii de consultanta in eficienta energetica(Rev.2) 
 
 

DENUMIRE OPERATOR 
ADRESĂ, 

TELEFON, FAX, 
EMAIL 

NR. 
ÎNREGISTRAR

E IN 
REGISTRUL 

COMERTULUI,  
COD UNIC DE 
INREGISTRAR

E FISCALA 

CALITATEA DE 
PARTICIPANT LA 

ACHIZITIA 
PUBLICA 

Cont IBAN 
Trezorerie 

(se completeaza de catre 
ofertant) 

(se completeaza de 
catre ofertant) 

(se completeaza 
de catre 
ofertant) 

(se completeaza de 
catre ofertant) 

(se completeaza de 
catre ofertant) 

 
 

Nota: Se vor mentiona toti operatorii economici si calitatea lor de participanti la procedura (ofertant/ ofertant asociat/ tert 
sustinator/ subcontractant). In cazul asocierii se va preciza cine este liderul asocierii. Se vor preciza pentru fiecare 
(ofertant/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant) datele de identificare. 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 
                                                          (denumirea/numele ofertantului 
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FORMULARUL 3 – Declaratie GDPR 
 

 
 

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

Cu privire la achiziţia publică: 
“Refuncționalizare, modernizare și dotare  

Cinematograf din b-dul Oituz nr. 25, Municipiul Onești”  
Elaborare D.A.L.I. 

 - Expertiză tehnică, Studiu de Acustică, Studiu de luminotehnica și Audit Energetic  
     Cod de clasificare CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2).                                    

      Cod de clasificare CPV: 71314300-5 Servicii de consultanta in eficienta energetica(Rev.2) 
 

Subsemnat(ul)/a ………………………………………… reprezentant legal al 
…………………………………………., participant la achizitia publica avand ca obiect 
…………………………………………………………….declar pe propria raspundere: 

 Prin prezentul acord, am fost înștiințat referitor la faptul că în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal precum și a dispozițiilor legale în vigoare, Primăria Onesti are statutul de 
operator de date cu caracter personal.  

Am fost informat asupra faptului că datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar de subsemnatul, în 
desfășurarea procedurilor de achiziție publică  precum și în executarea unui eventual contract, sunt prelucrate de Primăria 
Municipiului Onesti, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016. Scopul colectării acestor 
date îl reprezintă acela de a fi utilizate doar și numai în desfășurarea procedurii de achiziție publică precum și în executarea 
contractului (în cazul în care acesta va fi încheiat cu dumneavoastră). 

Am luat la cunoștință asupra faptului că în cazul existenței unui refuz de furnizare a anumitor date cu caracter 
personal, imperativ necesare pentru desfășurarea în mod legal a procedurilor, va fi atrasă după sine respingerea ofertei. 

În măsura în care consider că este cazul, mă oblig să îmi exercit drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie  
privind datele cu caracter personal furnizate, în condiţiile prevăzute de Regulamentul  U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere 
scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei. 

Având în vedere cele expuse mai sus, înțeleg să îmi exprim consimțământul în mod liber și neechivoc, la 
prelucrarea  datelor cu caracter personal, de către operatorul de date cu caracter personal, în vederea desfășurării procedurii 
de achiziție publică și executare a contractului. 
 
 
 
            Data completării:_____/_____/_____ 
 
Subsemnatul____________________________, în calitate de _________________, legal autorizat să semnez 
                       (semnatura autorizată)                       (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULARUL  4 
        OPERATORUL ECONOMIC 
.....................................................................................  
          (denumirea/numele) 
.....................................................................................  
                (adresă) 
.....................................................................................  
      (datele de identificare ale societăţii) 

D E C L A R A Ţ I E  
privind evitarea conflictului de interese 

(art. 58-63 din Legea nr.98/2016)  
Subscrisa.................................................................................................................   
                       (se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică),  

în calitate de ofertant/ terț susținător/ ofertant asociat/ subcontractant pentru achizitia de:  
“Refuncționalizare, modernizare și dotare  

Cinematograf din b-dul Oituz nr. 25, Municipiul Onești”  
Elaborare D.A.L.I. 

 - Expertiză tehnică, Studiu de Acustică, Studiu de luminotehnica și Audit Energetic  
     Cod de clasificare CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2).                                    

      Cod de clasificare CPV: 71314300-5 Servicii de consultanta in eficienta energetica(Rev.2) 
organizată de MUNICIPIUL ONEŞTI, cunoscând consecinţele penale pentru fals în declaraţii conform Legii 

penale, declar pe proprie răspundere faptul că nu mă aflu într-una din situatiile prevazute de art. 58-63 din legea 98/2016: 
a) particip în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor persoane care deţin părţi sociale, 

părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris la ofertantul/candidatul, terţul susţinător sau subcontractantul propuşi 
ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a 
ofertantului/candidatului, terţului susţinător ori subcontractanţilor propuşi;   

b) particip în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor persoane care sunt soţ/soţie, rudă 
sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de 
conducere sau de supervizare a ofertantului/candidatului, terţului susţinător ori subcontractanţilor propuşi;   

c) particip în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor persoane despre care se constată 
sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că pot avea, direct ori indirect, un interes 
personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa 
şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;   

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are 
drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari 
ori asociaţi semnificativi, respectiv care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 
10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea 
general, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii 
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de 
achiziţie implicat în procedura de atribuire;   

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea 
contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii 
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de 
achiziţie implicat în procedura de atribuire. 
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului, că nu voi angaja sau 

încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie 
publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de 
participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai 
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii 
de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie 
publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care 
dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

Operator economic, 
(semnătura autorizată) 
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Anexă a declaraţiei privind evitarea conflictului de interese 

 
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea 

serviciilor achizitionate: 
Primar, Neghină Victor Laurentţiu 
Voceprimar, Jilcu Adrian 
Administrator public, Obrinteschi Constantin-Nicolae 
Secretarul General al Municipiului, Cons. Jur. Spânu Daniel 
Arhitect Sef - Directia URBANISM - Lixandru Dan Răzvan 
Director Executiv Directia Economico-Financiara, Tărlungeanu Daniel 
Director Biblioteca Municipala „Radu Rosetti", Tenie Ionuţ 
Director Executiv Directia Dezvoltare Locala,  cons. jur. Anghel Irina Elena 
Director Directia Baze Sportive şi Fond Locativ,  Oprea Manuela Gabriela 
Director  Directia Administrativa,  Mihăila Gheorghe 
Director Administratia Pietei, Bazarului, Oborului şi Parcări, Coman-Roşca Dan-Ionel 
Sef Serviciu Financiar, Buget-Contabilitate,   Ciurea Georgeta 
Sef Serviciu Juridic şi Autoritate Tutelară, Cons. Jur. Chiriac Ionuţ Robert 
Sef Serviciu Control Fiscal, Copăcel Gelu 
Sef Serviciu Patrimoniu si Paza, Cons. Jur. Munteanu Anca  
Sef Serviciu Urmarire si Executare Silita, Buzdugă Floarea 
Sef Serviciu Fond Locativ, Contracte si Controlul Asociatiilor de Proprietari, Ioana Ciubotaru 
Sef Serviciu Baze Sportive, Dragomir Florin Gheorghe 
Sef Serviciu Accesare Fonduri si Implementare Proiecte-Inginer Livia Bordei 
Sef Serviciu Tehnic Investiţii –  Vȋrnă Mihai 
Sef Birou Achizitii Publice-Craciun Mihaela 
Sef Birou IT&C-Taralunga Victor-Adrian 
Serviciul Tehnic Investiţii –Consilier Mancaş Alice Irina 
Serviciul Tehnic Investiţii –Consilier Rachieru Nicoleta 
Serviciul Accesare Fonduri si Implementare Proiecte –Consilier Hulubei Cristian 
Persoană desemnată Control Financiar Preventiv Propriu,  insp. Plop Cristina Aurelia, Buzdugă Floarea 
Biroul  Achiziţii Publice – Consilier Achizitii Publice  Stanciu Elena Daniela   
Biroul Achizitii Publice – Consilier Achizitii Publice Pintilie Nicolae 
Biroul Achizitii Publive – Consilier Achizitii Publice Zvȋncă Daniela 
Biroul Achizitii Publice – Consilier Achizitii Publice Benahmed Hajnalka 
Biroul Achizitii Publice - Cons. Jur. Negoiţă Marilena, Consilier juridic Apostu Daniela 
Consilieri locali - Consiliul Local al municipiului Onesti:  Aanei Ileana, Agapi Alexandru, Andronache Nicolae Tudor, 
Botezatu Maria, Bujor Dumitru-Marcel, Cimpoeşu Gheorghe,  Cristea Alexandru, Dobos Sergiu Mihail, Dobrea Costel, 
Doileţ Jenica, Dumitru Mihai, Maxim Miluţă, Moraru Marian-Dorin, Orhean Ionut, Pascu Apavaloaie Elena, Popescu 
Carmen, Roşca Sorin, Sergentu Adrian, Sticlaru Dana-Cerasela, Zarzu Octavian-Ciprian 
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului, că nu voi angaja sau încheia 
orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, 
cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor 
depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de 
servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie 
implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe 
parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.  
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă 
are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei 
penale privind falsul in declaratii.                                                    
     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 6 luni la 2 ani sau cu amendă.» 
Data completării:_____/_____/_____ 

 
Subsemnatul ________________, în calitate de ____________________, legal autorizat să semnez 
                      (semnatura autorizată)                    (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 

            (denumirea/numele operatorului)  
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FORMULARUL  5 
 

OPERATORUL ECONOMIC 
.....................................................................................  

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

     (adresă) 
.....................................................................................  

  (datele de identificare ale societăţii) 
 
 
 
 

D E C L A R A Ţ I E  
privind neîncadrarea în prevederile art. 164 - 167 din Legea nr.98/2016 

 
 
 

Cu privire la achiziţia publică: 
“Refuncționalizare, modernizare și dotare  

Cinematograf din b-dul Oituz nr. 25, Municipiul Onești”  
Elaborare D.A.L.I. 

 - Expertiză tehnică, Studiu de Acustică, Studiu de luminotehnica și Audit Energetic  
     Cod de clasificare CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2).                                    

      Cod de clasificare CPV: 71314300-5 Servicii de consultanta in eficienta energetica(Rev.2) 
  

 
Operatorul economic .................................................................................................................,  

                                                          (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 
reprezentat legal prin ..........................................................................................., în calitate de 
..........................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procesul achizitiei publice 
şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm într-una din situatiile prevazute la art. 164-167 din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de 
care dispunem. 

 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
 
 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 

Subsemnatul_____________________________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 
                             (semnatura autorizată)                                         (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 
                                                   (denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULARUL  6 

OPERATORUL ECONOMIC 
.....................................................................................  

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

     (adresă) 
.....................................................................................  

  (datele de identificare ale societăţii) 
 
 

 
D E C L A R A Ţ I E  

privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite 
de subcontractanţi  

“Refuncționalizare, modernizare și dotare  
Cinematograf din b-dul Oituz nr. 25, Municipiul Onești”  

Elaborare D.A.L.I. 
 - Expertiză tehnică, Studiu de Acustică, Studiu de luminotehnica și Audit Energetic  

     Cod de clasificare CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2).                                    
      Cod de clasificare CPV: 71314300-5 Servicii de consultanta in eficienta energetica(Rev.2) 

 
 

 Operatorul economic ....................................................................................................,  
                                (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 
reprezentat legal prin ..........................................................................................., în calitate de 
..........................................................., 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  MUNICIPIULUI ONEŞTI, B-dul Oituz nr. 17, judeţ Bacău cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 
 
 
 
 
 
  
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de _________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
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 Anexă la 

FORMULARUL 6 
 
 

T A B E L  
privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite 

de subcontractanţi  
 
 

 
Nr. 
Crt. 

Denumire subcontractant 
Partea/părţile din contract ce 
urmează a fi subcontractante 

Valoarea subcontractată si 
procent 

Acord subcontractor cu specimen de semnatură 

1.     
2.     
3.     

                
 
 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul_______________________, în calitate de ____________________________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULARUL 7 
 
 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 
în vederea participării la achizitia publică…………………………………………………. 

                                                           (tipul procesului de achizitie) 
organizată de............................................................. 

în vederea atribuirii………………………………………………………….. 
(se completeaza cu obiectul contractului),  

 
1. Părţi contractante: 
Acest contract este încheiat între S.C. ______________________________ cu sediul în 
_______________________________(adresa, telefon, fax), reprezentată prin _________________________ având 
funcţia de ____________________ denumită în cele ce urmează contractant general 
şi 
S.C. _________________ cu sediul în ________________________________________ (adresa,tel.,fax) reprezentată 
prin ____________________________ având funcţia de  ____________________, denumită în cele ce urmează 
subcontractant. 
 
Art.2.  Partea părţile din contract ce urmează a fi subcontractante, sunt: 
             _________________  

- __________________ 
- __________________ . 

 
Art.3. Valoarea ________ lei , fără TVA . 
 
Art. 4. Contractul de subcontractare va fi încheiat în aceleaşi condiţii în care contractantul general a semnat 
contractul cu achizitorul şi  nu va conduce sub nicio formă la modificarea propunerii tehnice sau financiare care 
stau la baza contractului de achiziţie publică dintre achizitor si contractantul general 
 
Art. 5. Durata de executie a ……….................(lucrările, produsele, serviciile)  subcontractate va fi în conformitate 
cu durata prevazută în contractul dintre contractantul general si achizitor.  
 
Art. 6. Subcontractantul se angajează faţă de contractantul general cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care 
contractantul general le are faţă de achizitor conform contractului de achiziţie 
publică……………………………………………..(denumire contract)  
 
 

 
Incheiat astazi, ................... 
  
   
CONTRACTANT GENERAL     SUBCONTRACTANT 

 
..................................      .................................. 
(semnătură autorizată)                  (semnătură autorizată) 

 
Notă!: Prezentul acord de subcontractare constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele 
specifice ale obiectului contractului/acordului-cadru.       
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FORMULAR 8 

 
ASOCIAT 1______________    ASOCIAT 2______________ 
(denumirea/numele/adresă,datele de identificare ale asociaţilor) 
 

ACORD DE ASOCIERE 
      in vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica 
 
 
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice,cu 
modificarile si completarile ulterioare  
 
Art.1 – Părţile acordului: 
 
Încheiat între: 
1. Numele complet al firmei/companiei……………………………………………………………. cu sediul în 
………………………………... (se va completa adresa), telefon …………..…. , fax…..….., cod poştal…….…, 
înmatriculat la Registrul Comerţului cu nr ………………….., Cod unic de înregistrare …………….…….., Cont 
bancar ……………………………………………………., deschis la…………………………………, 
reprezentat de ……………………….………….. având funcţia de………………………...….  
Şi 
 
2. Numele complet al firmei/companiei……………………………………………………………. cu 
sediul………………………………...(se va completa adresa),  , telefon …………..…. , fax…..….., cod 
poştal…….…, înmatriculat la Registrul Comerţului cu nr ………………….., Cod unic de înregistrare 
…………….…….., Cont bancar ……………………………………………………., deschis 
la…………………………………, reprezentat de ……………………….………….. având funcţia 
de………………………...…. 
  (se va completa şi pentru al treilea partener, dacă va fi cazul) 
                  (firmele/companiile asociate sunt denumite „Părţi", respectiv „Parte") 
…………………………………… 
 
Ţinând cont de obligaţiile asumate prin prezentul Acord, Părţile convin următoarele: 
 
Art.2 - Obiectul Acordului: 
2.1 Obiectivul Acordului este de a reglementa principiile pe baza cărora se vor stabili relaţiile de colaborare între 
Părţi, cu scopul de a pregăti documentaţia Ofertei şi a participa la procedura având ca obiect: 

“Refuncționalizare, modernizare și dotare  
Cinematograf din b-dul Oituz nr. 25, Municipiul Onești”  

Elaborare D.A.L.I. 
 - Expertiză tehnică, Studiu de Acustică, Studiu de luminotehnica și Audit Energetic  

     Cod de clasificare CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2).                                     
      Cod de clasificare CPV: 71314300-5 Servicii de consultanta in eficienta energetica(Rev.2) 
 
finanţată din bugetul local. 
2.2 Prevederile acestui Acord se referă exclusiv la activităţile pe care Părţile şi le-au asumat în comun pentru: 
a)participarea la procedura de achiziție publică organizată de MUNICIPIUL ONEȘTI pentru atribuirea 
contractului de servicii, 
b) îndeplinirea în común a obligaţiilor contractuale stabilite prin contractul de prestari servicii  încheiat cu 
Municipiul Oneşti, în condiţiile legii. 
Art.3 - Obligaţiile Partilor: 
A. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie ……………………………………………………………… 
………………………………………………….. Contractul de achizitie cu Municipiul Onesti va fi semnat de 
catre liderul de asociere …………………………………………………………. desemnat ca fiind reprezentantul 
autorizat sa primeasca intructiuile pentru si in numele oricaruia si tuturor membrilor asocierii. 
 
B. Membrii asocierii convin ca asociatul………………………………………………….. sa fie desemnat in 
vederea efecuarii operatiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente contractului 
“……………………………………………………………………………………”. 
Datele de identificare financiara sunt urmatoarele: 
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Cont bancar …………………………………………………… 
Denumire banca …………………………………………………… 
Adresa banca………………………………………………………….. 
Reprezentant legal ………………………………………………….. 
 
*Asociatul ………………………………………………………………… ca emite si incasa facturile aferente 
contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania acestea avand urmatoarele date de identificare: 
Denumire …………………………………………………………………… 
Sediu social……………………………………………………………………. 
Cod unic de inregistrare……………………………………………………. 
Nr. de ordine in Registrul Comertului……………………………………………………. 
Cont bancar………………………………………………………………………………………………. 
Denumire banca……………………………………………………………………… 
Adresa banca……………………………………………………………………. 
Reprezentant legal………………………………………………………. 
 
Nota * - Se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana 
jurídica nerezidenta in Romania 
 
Persoana care în baza unei împuterniciri legalizate la notariat va avea dreptul să semneze Contractul şi 
documentele aferente, pe parcursul derulării acestuia este ……………………………………… 
………………………… (nume/ prenume/ A.I./ Seria/ nr./ Eliberat la…/ de…/CNP/). 
 
C.Partile vor raspunde solidar si individual in fata benficiarului in ceea ce priveste tóate obligatiile si 
responsabilitatile recurgand din/sau in legatura cu contractul. 
 
D. In caz de adjudecare, asociatii au convenit ca, cotele de participare in cadrul asocierii  si  
modalitatea de impărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate, conform procentelor de participare a 
fiecărei părţi, conform tabelului anexat. 
 

Firma/ 
compania 

Calitatea în 
cadrul 

asocierii 

Contribuţia 
tehnică și 

profesională a 
fiecărei părţi 

Repartizarea pe 
activități în 

cadrul 
contractului 

Ponderea 
% 

Repartizarea 
rezultatelor la 

încetarea 
contractului 

% 

Repartizarea 
rezultatelor în 

caz de încetare/ 
lichidare % 

 
 
 

 
 

     

       

 
E. Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului acordandu-si 
sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logística ori de cate ori situatia o cere. 
 
F. Nici una dintre parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze, sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa 
transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea consimtamantului scris 
prealabil, atat al celorlate parti cat si al beneficiarului. 
Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele de executare si conditiile de executare a lucrarilor, 
cu prevederile contractului ce se va incheia intre ……………………………. (líder de asociere) si beneficiar. 
Părţile îşi vor asuma suportarea cheltuielilor necesare realizării obligaţiilor contractuale stabilite prin contractul 
semnat cu Autoritatea Contractantă. 
 
Art.4 – Plăţi: 
Liderul asocierii  îşi va deschide un cont separat pentru încasarea contravalorii contractului. 
Toate plăţile pentru activităţile efectuate pe parcursul derulării contractului vor fi făcute pe bază de facturi emise 
de către liderul asocierii. 
 
Art.5 – Durata de valabilitate a Acordului 
5.1 Se împuterniceşte SC...................................... , reprezentată prin ............ ..... .................. având calitatea 
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de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea, semnarea electronică şi depunerea acesteia în 
numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 
5.2 Se împuterniceşte SC , reprezentată prin ............................... având calitatea de lider al asociaţiei pentru 
semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul 
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 
 
Fiecare parte are obligaţia de a-şi păstra calitatea de Parte în Acord pe întreaga perioadă de derulare a 
contractului, încheiat cu Municipiul Oneşti. Orice modificare în cadrul asocierii va fi făcută numai cu acordul 
autorităţii contractane, Municipiul Oneşti. 
 
Art.6 – Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la 
adresa/adresele …………………………………………………………………………., prevăzute al art…...  
Dispoziţii Finale 
Acordul se va elabora numai în limba română. 
Eventualele dispute rezultate din prezentul acord   sau în legătură cu acesta, pe care Părţile nu le pot soluţiona pe 
cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente de pe raza autorităţii contractante. 
Acordul se supune legislaţiei româneşti în vigoare. 
 
Acordul va fi întocmit în …. exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru Autoritatea Contractantă. 
LIDERUL ASOCIERII, 
………………………………. 
(Denumire/nume, prenume şi semnătură reprezentant autorizat) 
………………………………. 
L.S. 
Reprezentant asociat 1                                        Reprezentant asociat 2 
……………………………….     ………………………………. 
Denumire/nume, prenume şi semnătură reprezentant autorizat) 
………………………………. 
L.S. 
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F O R M U L A R U L  9  
 

O F E R T A N T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
[ i n  cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

 
 
 

 
D O C U M EN T  I N T I T U L A T  P R O P U N E R E  T E H N I C A  

 
Cu privire la achizitia publica de servicii ce are ca obiect: 

“Refuncționalizare, modernizare și dotare  
Cinematograf din b-dul Oituz nr. 25, Municipiul Onești” Elaborare D.A.L.I. 

 - Expertiză tehnică, Studiu de Acustică, Studiu de luminotehnica și Audit Energetic  
     Cod de clasificare CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2).                                     

      Cod de clasificare CPV: 71314300-5 Servicii de consultanta in eficienta energetica(Rev.2) 
 

Subsemnatul(a).................................................................... (nume/ prenume), domiciliat(a) in 
.............................................  (adresa 
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Paşaport), seria  nr , eliberat de
 .................................................., 
la data de  .........................., CNP ....................................................................... in calitate de 
reprezentant legal/împuternicit al Ofertantului 
........................................................................................................................., ( î n  cazul unei Asocieri, se va 
completa denumirea întregii Asocieri) la  procedura de achiziţie publica organizata pentru atribuirea 
contractului "...........................................................................”. organizată de MUNICIPIUL ONESTI, prezentam 
propunerea noastra tehnica : 
 
Nota: Ofertantii vor realiza un comentariu, punct cu punct al Caietului de sarcini, Temei de proiectare, Notei 
conceptuale prin care sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu cerintele minime solicitate prin 
Caietul de sarcini. Se vor atasa si orice alte detalii pe care ofertantul le considera necesare pentru o analiza 
corecta si completa a ofertei. Conținutul propunerilor tehnice va fi descris în mod clar și cu un nivel suficient de 
detaliu. 

 
   
  
         Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile Capitolului 3 « Falsuri în înscrisuri » din Codul 
Penal. 
 
 
Data completării:_____/_____/_____ 

Subsemnatul_______________, în calitate de ____________, legal autorizat să semnez 

                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 

oferta pentru şi în numele __________________________________________________.                                                      
  (denumirea/numele operatorului economic) 
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                FORMULARUL  10 
 

OPERATORUL ECONOMIC                                                                            
 .........................................................................  
                  (denumirea/numele) 
  
 

 
DECLARATIE     

 
 
 

Subsemnata/ul .....................................................................……. reprezentant legal al 
................................................................... (denumire ofertant), declar pe proprie raspundere ca ne angajam ca pe 
parcursul indeplinirii contractului sa respectam obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor 
de munca care sunt in vigoare la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin 
tratatele, conventiile si acordurile internationale în aceste domenii si care trebuie respectate pe parcursul 
indeplinirii contractului. 

 
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante 

din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca care sunt in vigoare la nivelul Uniunii Europene, 
legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale în aceste 
domenii si care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului si am inclus in pretul de oferta costul 
pentru indeplinirea acestor obligatii. 

 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

 
 
 
 
 
 

 Data completării:_____/_____/________ 
 
Subsemnatul________________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez 
                            (semnatura autorizată)                  (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
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F O R M U L A R U L  1 1  
OPERATORUL ECONOMIC 
 

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

 
 
 
 

 
DECLARATIE DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE OFERTANT A CLAUZELOR 

CONTRACTUALE SI A CLARIFICARILOR/  MODIFICARILOR/ COMPLETĂRILOR LA 
DOCUMENTAŢIA ACHIZITIEI PUBLICE 

 
 
 
 
Subsemnatul(a)...........................................................  in calitate de …………….………………                                                                                                                              

(reprezentant legal/împuternicit) 
al ofertant/terț susținător/ofertant asociat/subcontractant  
 
………………………………………………………………………….. 
 (denumirea/numele ofertantului  - ofertant/candidat/ofertant/asociat/subcontractant),  
 
la  procesul de achiziţie publica ce are ca obiect:   

“Refuncționalizare, modernizare și dotare  
Cinematograf din b-dul Oituz nr. 25, Municipiul Onești” Elaborare D.A.L.I. 

 - Expertiză tehnică, Studiu de Acustică, Studiu de luminotehnica și Audit Energetic  
     Cod de clasificare CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2).                                     

      Cod de clasificare CPV: 71314300-5 Servicii de consultanta in eficienta energetica(Rev.2) 
 
organizat de MUNICIPIUL ONESTI, confirm ca acceptam clauzele contractuale  asa cum au fost acestea 
prevăzute in modelul de contract  parte componenta a documentatiei achizitiei. 
 

Totodată, confirm ca acceptam Clarificările/ Modificările la Documentaţia de atribuire (inclusiv 
anexele acestora) (daca exista). 
 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
 
 
            Data completării:_____/_____/_____ 
 
Subsemnatul________________, în calitate de ___________________, legal autorizat să semnez 
                            (semnatura autorizată)                            (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
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F O R M U L A R U L  1 2  
O F E R T A N T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
[ i n  cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

 
Către MUNICIPIUL ONEȘTI persoana juridica romana cu sediul în Onesti,  Bd. Oituz nr. 17, cod poștal 
601032, jud. Bacău, România, Cod unic de inregistrare  4353250  
 
Denumirea Contractului:  

“Refuncționalizare, modernizare și dotare  
Cinematograf din b-dul Oituz nr. 25, Municipiul Onești” Elaborare D.A.L.I. 

 - Expertiză tehnică, Studiu de Acustică, Studiu de luminotehnica și Audit Energetic  
     Cod de clasificare CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2).                                     

      Cod de clasificare CPV: 71314300-5 Servicii de consultanta in eficienta energetica(Rev.2) 
 
1. Examinând    documentele achizitiei publice,    subsemnaţii,    reprezentanţi    ai    ofertantului 
........................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile   şi   cerinţele   cuprinse   în   documentaţia   mai   sus   menţionată,   să   prestam 
...........................................................................  (se va completa cu denumirea contractului) pentru suma 
de ............................................................................ lei (suma în litere şi în cifre fara TVA), la care se adaugă 
TVA în valoare de ............................. lei (suma în litere şi în cifre). 
2. În cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, constituim garantia de buna executie in 
conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire, respectiv: 
     |_| printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o 
societate de asigurări, în condiţiile legii 
     |_| reţineri succesive din facturile emise, în cuantum de |_| 10 %  pentru fiecare factură în parte.  
     |_| prin virament bancar 
3. Ne angajăm ca. în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare. începem prestarea serviciilor cât mai 
curând posibil după primirea ordinului de începere. 
4. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  60 zile, (durata în litere şi cifre) respectiv 
până la data de.................... şi ea va rămâne obligatorie pentru noi  ....................................      (ziua/luna-anul) şi 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare): 
I..I depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod 
clar „alternativă/ altă ofertă'". 
|...I  nu depunem ofertă alternativă. 
 
6.Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un 
contract angajant între noi. 
Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită. 

In calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...........................................................................-  (denumirea/ numele operatorului economic) 
Data _________________ 
 
Ofertant .........(reprezentant legal/împuternicit) 
............................................................................ 
(denumirea Ofertantului -   in cazul unei Asocieri toţi membrii Asocierii) 
Nume si prenume 
........................................................... 
(semnătura si stampila) 
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A N E X A  L A  F O R M U L A R U L  1 2  

O F E R T A N T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
[ i n  cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

 
 
 
 

CENTRALIZATOR DE PRETURI 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Stadiu documentatie Valoare 
fara TVA lei 

TVA 
lei 

Valoare cu 
TVA lei 

Durata 
-luni- 

Etapa I-Elaborare documentatie 
1 DALI (Documentație de 

Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții) 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

2 AUDIT ENERGETIC Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

3 EXPERTIZA TEHNICA Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

4 STUDIU DE ACUSTICA Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

5 STUDIU DE 
LUMINOTEHNICA 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

6 DOCUMENTATIE 
OBTINERE  AVIZE 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Total Etapa I  
(85% din valoarea totala a 
ofertei) 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

6 Etapa II-Actualizare 
documentatie (15% din 
valoarea Etapei I) 

 
Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

TOTAL ETAPA 1+ETAPA II 
Total 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

Se completeaza 
de catre ofertanti 

 
 
 
 
 

 
            Data completării:_____/_____/_____ 
 
Subsemnatul________________, în calitate de ___________________, legal autorizat să semnez 
                            (semnatura autorizată)                            (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
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Formularul 13 
Terţ susţinător 
.............................................................. 
 (denumirea) 
 
 

ANGAJAMENT FERM 
privind susţinerea acordata ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica 

 
 
Către, MUNICIPIUL ONEȘTI persoana juridica romana cu sediul în Oneşti, Bd. Oituz nr. 17, cod poștal 
601032, jud. Bacău, România, Cod unic de inregistrare  4353250  
 
 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ....................................… (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 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 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, 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 angajamentului 
prezentat). 

In consecinta, in situatia in care ofertantul pe care il sustinem intampina dificultati sau nu isi va executa 
obligatiile asumate, conform contractului, 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, 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 in calitate de executant. 
In aceste scopuri, pe perioada de valabilitate a acestui angajament ne obligam sa conservam in patrimoniul 
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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, 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 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 executantului incepand cu data primirii notificarii din partea achizitorului privind punerea 
la dispozitie a resurselor angajate sau substituirea contractantului in indeplinirea contractului. 
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 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  la Formularul 13 

 
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 

derulare  
**) 

Denumire/ 
Nume, 
Calitate 
ofertant, 

precum si 
procentul 
detinut in 

cadrul 
contractului (in 

cazul unui 
contractant 
asociat sau 

subcontractant) 
***) 

Valoare de 
contract 
aferenta 

ofertant din 
total contract 

(in baza % 
detinut in 

cadrul 
contractului) 

****) 

Valoarea serviciilor  
prestate DOAR de 

ofertant (in calitatea 
sa de Contractant 
Unic/ Contractant 

Asociat/ 
Subcontractant) in 

cadrul contractului pe 
ultimii 3 ani *** (Lei 

fara TVA) 
in functie de data 

depunerii ofertelor 
 

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

(%) 
7 

1        

2        

        

n)        

 
*) Se vor detalia: denumirea contractului, obiectul contractului, tipul  serviciilor prestate 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 prestatorului, calitatea in care a participat la indeplinirea contractului [care 
poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de 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. 
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*****) Se va preciza valoarea serviciilor prestate in ultimii 3 ani DOAR de catre operatorul economic (tertul 
sustinator) in calitatea detinuta de acesta in cadrul contractului (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. 

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 6 luni la 2 ani sau cu amenda » 

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

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

                                            
                         …………………………. 

                                                                                            (semnătura autorizata si stampila) 
 
 


