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OPERATOR ECONOMIC       

 ____________________ 

   (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 

 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 

asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 
situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia 

dintre următoarele infracţiuni: 
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;  

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea 

nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, 

republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 

535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor 
Europene din 27 noiembrie 1995.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de 

supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face 

obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.  
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. 

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

 

 

 

 

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 
 



 
  OPERATOR ECONOMIC          

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 I 167 DIN LEGEA 98/2016 

 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 

asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________)  la procedura de 

____________________________________________ pentru achiziţia de 
__________________________________________________, cod CPV _____________________, la data 

de ____________________ organizată de _______________________ (denumirea autorităţii contractante), 
declar pe proprie răspundere că: 

 

1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. (2) din Legea 
98/2016.  

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 98/2016, 
respectiv:  

a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru 
prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată 
încălcarea acestor obligaţii; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă 
poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe 
judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;  

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 
legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
f)  nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a 

concurenţei; 
g)  nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de 

achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate 
anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese 

sau alte sancţiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii 
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare 
şi selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm documentele justificative 
solicitate;  

i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţinem 
informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu 

am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor 
autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea 

acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator 
economic.  

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. 

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

 

Operator economic, 

_________________ 

 (semnătura autorizată ) 



  OPERATOR ECONOMIC           

____________________ 

   (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT 

ART. 59 I 60 DIN LEGEA 98/2016 

 

1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 

asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________)  la procedura de 

____________________________________________, declar pe proprie răspundere, următoarele: 
cunoscând prevederile art. 59 i 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi componenţa listei cu 
persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi 
finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din 
procedură. 
 

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

şi finalizarea procedurii de atribuire: 

dr. ing. Ungureanu Gheorghe Adrian– Primar,  

Ilioiu Catalin Ion–Viceprimar,  

ec. Burlacu Rodica, ec.  

Al-Niti Elena- Compartiment Finante, Contabilitate, 

Consilieri : Boeru Petre, Constantin Claudiu, Dumitru Mariana, Grozea Petre-Gabriel, Iorga Maria-Sanda, 

Nitulescu Aurica, Stoica Stefan-Tudor, Tanase Elena-Magdalena, Topala Cristina-Elena, Topala Romeo, 

Rosi Cristina, Vasile Cristian, Voiculescu Adina, Vrabie Virgil 

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. 
2. Subsemnatul ___________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării 
contractului de achiziţie publică, având în vedere și prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016. 

 

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. 

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

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 
 



 

 

    ___________________ 
(denumirea) 
 
 
 
 

         INSTRUMENT DE GARANTARE DE BUN  EXECU IE 
 
 
 
 
Către ___________________________________________ 
(denumireaautorităţiicontractanteşiadresacompletă) 
 
Cu privire la contractul de achiziţie publică ________________________________, 
                                                                                                                                  

(denumireacontractului) 
încheiatîntre __________________ , încalitate de contractant, şi __________________, în calitate 
de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei 
de _____________ reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută 
de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin 
contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus 
menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, in conditiile prevazute de art. 41 din 
HG 395/2016. 
Prezentagaranţie este valabilă până la data de ____________________ . 
Încazulîn care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei 
sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului emitentului, se 
va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde 
valabilitatea. 
 
Parafată de  _________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 
 
 
 
 
 
(semnăturaautorizată) 
  



 

   

     

 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achizi ie publică 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006. 
    

1. Păr ileacordului : 
_______________________, reprezentatăprin................................, încalitate de..............  

  (denumireoperatoreconomic, sediu, telefon) 
şi 
  ________________________ reprezentatăprin..............................., încalitate de.............. 
  (denumireoperatoreconomic, sediu, telefon) 

2. Obiectulacordului: 
2.1 Asociaţii au convenitsădesfăşoareîncomunurmătoareleactivităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţiepublicăorganizată de ................................... 
................................(denumireautoritatecontractantă)pentruatribuireacontractului /acorduluicadru 
...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 
 b) derulareaîncomun a contractului de achiziţiepublicăîncazuldesemnăriioferteicomune ca 
fiindcâştigătoare.  
 
 
2.2 Alte activitaţi ce se vor realizaîncomun:  

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 

2.3 Contribuţiafinanciară/tehnică/profesională a fiecareipărţi la îndeplinireacontractului de 
achiziţiepublică este: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizareabeneficiilorsaupierderilorrezultatedinactivităţilecomunedesfăşurate de asociaţi se va 
efectuaproporţionalcu cota de participare a fiecăruiasociat, respectiv: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
 

3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de 
atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării 
asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  
4. Condi iile de administrare şi conducere a asocia iei: 
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru 
întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin 
prezentul acord.  
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul 
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 
5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 
c) altecauzeprevăzute de lege. 

 



6 Comunicări 
6.1 Oricecomunicareîntrepărţiestevalabilîndeplinitădacă se va face înscrisşiva fi transmisă la 
adresa/adresele.......................................................,prevăzute la art.......... 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
7 Litigii 
7.1 Litigiileinterveniteîntrepărţi se vorsoluţionapecaleamiabilă, iarîncaz de nerezolvarevor fi soluţionate 
de cătreinstanţa de judecatăcompetentă. 
8. Alteclauze:____________________________________________ 
Prezentulacord a fostîncheiatîntr-un număr de.....exemplare, câteunulpentrufiecare parte, 
astăzi............................(data semnăriilui) 
 

 
Liderulasociatiei: 

 
______________________ 

(denumireautoritatecontractanta) 
 

ASOCIAT 1, 
___________________ 
 
ASOCIAT 2, 
___________________ 

Notă!:Prezentulacord de asociereconstituie un model orientativşi se vacompletaînfuncţie de 
cerinţelespecifice ale obiectuluicontractului/contractelor.  

 
 

 

  



 
 

ANGAJAMENT PRIVIND SUS INEREA TEHNICA SI PROFESIONAL  A OFERTANTULUI/GRUPULUI 
DE OPERATORI ECONOMICI 

 

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

 
 

ANGAJAMENT 
privind sus inerea tehnica si profesional  

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 
 

Către, .............................................. 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de 
achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având 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/aceştia, 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/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau 
profesionale de ................................................ 
..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, 
reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică. 
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/candidatului/grupul de operatori economici), în baza 
contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul 
de operatori economici) 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/grupul de ofertanţi), 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. 
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.48 alin.(1) din 
HG nr.395/2016, 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/candidatului/grupului de 
operatori economici). 
 
 
 
Data completării,       Terţ susţinător, 
...........................       ..................... 
(semnătură autorizată) 
 

 

 

 



 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 

 

 

 

 La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiatintre __________________ 
__________________________ privindexecutia ________________________________ 
           (denumireautoritarecontractanta) 

la “_______________________________________________________________”. 
                                                                          (denumirecontract) 

 
1. Parti contractante: 
 
 Acestcontract este incheiatintre S.C. _______________ cusediul in ___________ 
____________________, reprezentataprin __________________ Director General si 
              (adresa,tel.,fax)                                                      

 
______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general 
 
si 
 
S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________, 
                                                                                                                                     (adresa,tel.,fax)                                                     

reprezentata prin __________________ 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 cu  
                                                                 (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract. 
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 vapredasubantreprenoruluidocumentatiacompletaverificata cu dispozitiilelegale. 
 
3. Altedispozitii: 

 
Art.7. Pentrunerespectareatermenului de finalizare a ______________________ 



(lucrarilor,produselor,serviciilor) 
 

sineincadrarea din vinasubcontractantului,  in durata de executieangajata de contractantul general in fata 
beneficiarului, subcontractantulvaplatiipenalitati de ______% peziintarziere din valoarea 
____________________ nerealizata la termen. 
(lucrarilor,produselor,serviciilor) 
 Pentrunerespectareatermenelor de plataprevazute la art.3. , contractantul general vaplatiipenalitati 
de _____ % peziintarziere la sumadatorata. 
 
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasiobligatiisiresponsabilitatipe 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 
 
 
 
  



 

A se transmite pe hârtie cu antetul  
ofertantului/operatorului economic 
 
OFERTANT/OPERATOR ECONOMIC 

____________________ 
(denumirea/numele)  
 
 

FORMULAR DE OFERTÃ 

 

Cãtre .................................................................................................... 
         (denumirea autoritãții contractante și adresa completã) 
Domnilor, 
1. Examinand invitația de participare transmisă de dvs. cu nr. ……………………., subsemnații, reprezentanți 
ai ofertantului 
_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate 
                   (denumirea/numele ofertantului) 
cu prevederile și cerintele cuprinse în documentația mai sus menționatã, sã prestãm 
____________________________________ pentru suma de __________________________________ lei 
                    (denumirea serviciului)                                               (suma în litere și în cifre)   
reprezentând___________________ lei, la care se adaugã taxa pe valoarea adaugatã în valoare de   
                    (suma în litere și în cifre) 
 ____________________ lei.          
 (suma în litere și în cifre) 
2. Ne angajãm ca, în cazul în care oferta noastrã este stabilitã câștigãtoare, sã prestãm serviciile în graficul de 
timp stabilit. 
3. Ne angajãm sã menținem aceasta ofertã valabilã pentru o duratã de ____________ zile, 
                                                                                                                   (durata în litere și cifre) 
respectiv pânã la data de ________________________, și ea va rãmâne obligatorie 
     (ziua/luna/anul) 
pentru noi și poate fi acceptatã oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Pânã la încheierea și semnarea contractului de achiziție publicã aceastã oferta, împreunã cu comunicarea 
transmisã de dumneavoastrã, prin care oferta noastrã este stabilitã câștigãtoare, vor constitui un contract 
angajant între noi. 
5. Alãturi de oferta de bazã: 
|_|   depunem ofertã alternativã, ale cãrei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertã separat, marcat în 
mod clar "alternativã"; 
 
|_|   nu depunem ofertã alternativã. 
         (se bifeazã opțiunea corespunzãtoare) 
6. Înțelegem cã nu sunteți obligați sã acceptați oferta cu cel mai scãzut preț sau orice altã oferta pe care o puteți 
primi. 
 
Data _____/_____/_____ 
 
_________________________________, în calitate de _________________, legal autorizat sã (numele în clar 
al persoanei autorizate)                                       (  funcția ) 
 
semnez oferta pentru și în numele ____________________________________. 
                                                               (denumirea/numele ofertantului) 
 

 



ANEX  LA FORMULARUL DE OFERT  

 

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

(denumirea/numele ofertant) 
 
 

 
ANEX  LA OFERTA DE LUCR RI 

 

 

1 Valoarea  lucrarilor executate  

2 Valoarea maxim  a lucr rilor executate de 
subcontractant (% din preţul total ofertat) 

 

3 Garanţia de bun  execuţie va fi constituit  sub 
forma........................ 
încuantum de : 

 

4 Perioada de garanţie de bun  execuţie 
(lunicalendaristice) 

 

5 Perioada de mobilizare 
(num rul de zilecalendaristice de la data primiriiordinului 
de începere a lucr rilorpân  la data începeriiexecuţiei) 

 

6 Termenulpentruemitereaordinului de începere a 
lucr rilor (num rul de zilecalendaristice de la data 
semn riicontractului) 

 

7 Penaliz ri pentru întârzieri la termene intermediare şi la 
termenul final de execuţie (% din valoarea care trebuia 
s  fie realizat ) 

 

8 Limitamaxim  a penaliz rilor 
(% din preţul total ofertat) 

 

9 Limitaminim  a asigur rilor 
(% din preţul total ofertat) 

 

10 Perioadamedie de remediere a defectelor 
(zilecalendaristice) 

 

11 Limita maxim  a reţinerilor din situaţiile de plat  lunare 
(garanţii, avansuri ) 

 

 

..................................................... 
(semnătura autorizată) 

 

L.S. 
 

         
 
 

 



 

 

 
 
 
 

PROPUNEREA TEHNIC  

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA LUCR RII 

Ofertantul va prezenta modul de realizare a lucr rilor prin furnizarea informațiilor referitoare la  

abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execuție)  pentru realizarea 

lucr rilor.   

Planul propus trebuie s  demonstreze înțelegerea prevederilor documentației tehnice și a caietului 
de sarcini(fisei de date) și abilitatea de a transpune progresul activit ților într-un plan de lucru 

fezbil; Ofertantul va prezenta: - Listele cu cantit țile de lucr ri, fișele tehnice și formularele 

completate conform caietului de sarcini(fisei de date), inclusiv pentru organizarea de șantier.  - 
Extrasele de resurse materiale, manoper , utilaj și transport; - Declarație privind termenul de 

garanție acordat lucr rilor executate.     

Planul propus s  utilizeze un nivel al detaliului care s  arate activit țile cu leg turi bine definite cu 

fiecare faz , pachet de lucru și activit ți în pachetul de lucru; Ofertantul va indica clar în planul de 

lucru – drumul critic.    

 

Ofertant /liderasociere,  

(semn tur  autorizat ) 

 

 

 

    

  OBIECTIV 

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

(denumirea) 

PROIECTANT 

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

(denumirea) 

LISTA cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări 
Obiectul..................... 

Categoria de lucr ri.................. 
- lei - 

 

Nr. 

crt 
Capitolul de lucr ri U.M. Cantitate 

Pre ul unitar 
a) materiale 

b) manoper  

c) utilaj 

d) transport 

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

Total 

a)+b)+c)+d) 

M 

Materiale 

(3 x 4a) 

m 

Manoper  

(3 x 4b) 

u 

Utilaj 

(3 x 4c) 

t 

Transport 

(3 x 4d) 

Total 

(3x4) 

SEC IUNE TEHNIC  SEC IUNE FINANCIAR  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Capitol de lucrare 

1.1. Subcapitol 

1.2. Subcapitol 

                

2 Capitol de lucrare 

2.1 Subcapitol 

2.2 Subcapitol 

                



                    

Cheltuielidirecte M m U t T 

Altecheltuielidirecte: - CAS - şomaj - fond de risc - altecheltuieli 
conform prevederilorlegale, nominalizate: 

          

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: M0 m0 U0 t0 T0 

Cheltuieliindirecte = T0 x % l0 

Profit = (T0 + l0) x % P0 

TOTAL GENERAL: V0 = 
T0+ 

l0+P0 

 
  Proiectant, 

..................... 
(semn tur autorizat ) 

PRECIZ RI: 

Proiectantul r spunde de corectitudinea complet riic loanelor 0-3; încazulîn care contractul de 

lucr ri are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multo rlucr ri de construcţii, 
responsabilitatea complet rii coloanelor 0-3 revineo fertantului. 

1.Cheltuieliledirectesuntconstituite din urm toarele: 

M – cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea 

materialelor calculat  cu preţurile de la furnizori, f r  TVA; în cazul materialelor care provin din 

import, valoarea acestora trebuie s  includ  şi orice taxe şi comisioane pl tibile la frontier  (taxe 

vamale, comisioane vamale etc); 

m – cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei 

muncitorilor direct productivi; 

U – cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea 

rezultat  din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective şi din tariful mediu orar 

corespunz tor funcţion rii; 

t – cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind: 

a)valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc. de la 
produc tor sau furnizor la depozitul intermediar, precum şi de la depozitul intermediar la locul de 

punere în oper  în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, inclusive taxele aferente acestor 

transporturi; 

b)valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur; 

c)valoarea transporturilor tehnologice, în m sura în care acestea un sunt cuprinse în articole 

distincte (transport de p mânt, beton, mortar, moloz rezultat din demol ri). 

2.Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantit ţile de lucr ri, atât in secţiunea 

tehnic , cât şi în cea financiar , materialele şi furniturile pe care intenţioneaz  s  le pun  la 
dispoziţie, în scopul prelu rii şi includeri iacestora în preţurile unitare, precizând şi condiţiile de 
livrare. 

Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de c tre beneficiar, nuvor fi cuprinse în 

valoarea aferent  listelor de procurare a utilajelor şi echipamentelor, 

3.Cheltuielile indirectereprezint , în principal, cheltuieliproprii ale executantului, necesare pentru 

executarea lucr rilor de investiţii/intervenţii. 



4.Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantit ţilor de lucr ri pentru construcţii provizorii 
OS (organizare de şantier). 

 

 

 

PROPUNEREA TEHNIC  

RESURSE 

Ofertantul va presenta informații minime referitoare la organizarea de proiect pe care o 
propune. Ofertantul va prezenta o organigram  cuprinz toare care s  identifice în mod 
clar tot personalul și echipamentele pe care acesta intenționeaz  s  le utilizeze la 
realizarea lucr rilor. Organigrama va include și o descriere a rolurilor și responsabilit ților 
personalului și liniile de comunicare dintre membrii echipei. Modalitatea de asigurare a 
accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verific riinivelului de calitate 
corespunz tor cerinţelor fundamentale aplicabile lucr rilor cuprinse în obiectulc 
ontractului, înc onformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente.   

Note: În cazul în care ofertantul este o asociere, va fi prezentat  abordarea pentru 
organizarea activit ții în cadrul asocierii care s  demonstreze responsabilit țile obligatorii 
ale persoanelor și organizațiilor în cadrul asocierii, astfel cum acestea sunt solicitate în 
caietul de sarcini (fisa de date),. În cazul in care ofertantul utilizeaz  subcontractanți, se 
va depune și abordarea pentru organizarea managementului subcontractanților, ținând 
cont de cerințele minime solicitate în caietul de sarcini (fisa de date),.  



 

 
 

DECLARA IE  
 
 

privind respectarea,pe toata durata de executie a contractului, a legislatiei referitoare la conditiile 
de munca si masurile privind protectia muncii, precum sia reglementarilor nationale si standardelor 

UE, obligatorii,  in domeniile Mediului si Social 
 

 Subsemnatul ........................................................................................., 
reprezentant împuternicit 
al................................................................................................................................
...................................,  
                   (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea 
ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. 
In aceleasi conditii, declar ca la elaborarea ofertei am tinut cont de reglementarile nationale si 
standardele UE, obligatorii,  in domeniile Mediului si Social. 
 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 
....................................................................  
(denumirea şi adresa autoritaţii contractante) 
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) 
 
 
Operator economic, 
………… ………………. 
(semnatura autorizată ) 
  



 

CONTRACT DE SERVICII 

NR.         DIN DATA DE 
 

 
 
1. Partilecontractante 

 
COMUNA BREBU, sat Brebu Mîn stirei nr. 802, judeţul Prahova, telefon: 0244.357.521, fax 

0244.358.041, cod poştal 107100, cod fiscal 2845699, reprezentat  prinDR. ING.UNGUREANU 

GHEORGHE ADRIAN,funcţia de PRIMAR, în calitate de achizitor, pe de o parte, 
 

şi  
2……………………………………………………………….…..,adresa...........................................

..., tel............................., email:........................., cod postal ............................, cod 

fiscal....................... , reprezentată prin.......................  , functia de Director/ Administrator, în 

calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
  

 2. Defini ii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a)contract- prezentul contract şi toate anexele sale; 
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 
serviciilor prestate conform contractului; 

f)forţa majoră- reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; 
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 

exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus 
care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 
uneia din părţi; 
g) zi- zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 

Clauze obligatorii 
 

4. Obiectul şi pre ul contractului 
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze “LUCRARI  DE DEMOLARE CLADIRE ANEXA C1- 

APA DIN COMUNA BREBU, JUDE  PRAHOVA ” în perioada convenită şi în conformitate cu 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. 



 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de “LUCRARI DE DEMOLARE CLADIRE ANEXA C1- APA DIN COMUNA 
BREBU, JUDE  PRAHOVA ” 
 4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 
prestatorului de către achizitor, conform ofertei financiare, este de ................... de Lei  la care se 
adaugă TVA19%, valoarea totală a contractului fiind de .................lei. 
 

5. Durata contractului 

5.1 – Durata prezentului contract este de .......... de zile din momentul semnării acestuia. 
 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt:Fisa de date, propunerea financiară, propunerea tehnică, piese 
scrise, piese desenate, formulare 

 

7. Obliga iile principale ale prestatorului 
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada 
convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică, anexă la contract. 
7.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

 

8. Obliga iile principale ale achizitorului 
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate.  
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator, în termen de 30 de zile de la data 
emiterii facturii de către acesta. 
 

9. Sanc iuni pentru neîndeplinirea culpabil  a obliga iilor 

9.1 - În cazul în care, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci 
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 
0,01%  din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a 
obligatiilor. 
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile conform art. 8 din prezentul contract, atunci 
acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01 % din plata neefectuata, 
pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, numai după ce se va face 
dovada ca achizitorul a avut bani alocati de la buget si a refuzat in mod culpabil sa-si execute 
obligatia de plată. 
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept, obligata fiind fiecare 
parte sa anun e in scris, cealaltă parte,  faptul ca intelege sa considere contractul reziliat de drept şi 
de a pretinde plata de daune-interese. 
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 



prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 
Clauze specifice 

 
10. Garan ia de bun  execu ie a contractului 

10.1 - Garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 2% din pre ul contractului f r  
TVA şi se va constitui prin reţinere din valoarea facturii prezentate de prestator. 
10.2 – Garanţia de bună execuţie se restituie astfel: 

- în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie  
10.3 -Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 
garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând 
totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 

 
11. Alte responsabilit i ale prestatorului 

11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 
definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în perioada convenită şi în 
conformitate cu obligaţiile asumate. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată 
durata contractului. 

 
12. Alte responsabilit i ale achizitorului 

12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 
care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 
contractului. 
 

13. Recep ie şi verific ri  
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
13.2 - Verificările vor fi efectuate decătre achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în 
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris 
prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. 
 

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor din momentul semnarii 
prezentului contract. 

. 
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în 
termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 



ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 
contractului de către prestator, 

nu îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei 
faze a acestora. 

14.4 -Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
prestatorului.  

 

15. Ajustarea pre ului contractului 
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
15.2 - Preţul contractului este ferm, nu se admite ajustarea pretului. 

 

16. For a major  

16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
16.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
16.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
16.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor. 
16.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

16.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilaltepărţi încetarea de drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

17. Solu ionarea litigiilor 

17.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 

17.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 
fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti 
din România.  

 

18. Limba care guverneaz  contractul 
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

19. Comunic ri 
19.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 

19.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 

 

20. Legea aplicabil  contractului 
20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 



 

Părţile au înteles să încheie aziprezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 

 

 

ACHIZITOR     PRESTATOR 

COMUNA BREBU   

PRIMAR  

DR. ING. UNGUREANU 

GHEORGHE ADRIAN 

 

 
SECRETAR 
JR. BOGDAN LUCIAN LAUREN IU 
 
 
CONTABIL 
EC. AL – NI I ELENA 
 
 
ÎNTOCMIT, 
CONSILIER- ACHIZITII PUBLICE  
ING. ILIE CIUDIN 
  



 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
(denumirea/numele) 

 
 
 
 
 

 

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI 

 
 
 
 
 

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _________________________________________________,  
 
              (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in 
tabelul anexat sunt reale. 
 
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta 
declaratie. 
 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice 
sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante 
_________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si financiar in 
 
       (denumirea si adresa autoritatii contractante) 
 
legatura cu activitatea noastra. 
 
4. Prezentadeclaratie este valabila pana la data de 
___________________________________________________ . 
 
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
             
          Ofertant, 
             
            ………… ………………. 
             
          (semnatura autorizata ) 

          



 
 

 
Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Denumirea si 

obiectul 
contractului 

+ 
Numarul si data 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
+ 

Adresa 

 
Calitatea in 
contract*) 

 
Pretul total al 
contractului 

(lei) 

 
Pretul total al 
contractului 
(valuta**) 

 
Perioada si 

locul de 
executie 

 
Observatii 

0 1  2 3 4 5 6 8 

 
1 
 

        

 
2 
 

        

 
..... 

 

        

 
 
 

        

 
 
 
 

               Ofertant, 
               ...................... 

               (semnatura autorizata) 
 

 
 
________ 
 
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; 
subcontractant. 
**) Se va preciza data de referinta pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv. 
 












