
MODELE DE FORMULARE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



OPERATOR ECONOMIC 

____________________ 

   (denumirea/numele) 

 

  

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 Către _____________________________  

(denumirea autorității contractante si adresa completa) 

 

Ca urmare a anunțului publicat(ă) pe site-ul UAT Comuna Dragomiresti Vale nr. 

__________ din __________  privind aplicarea Achizitiei directe  pentru atribuirea  

contractului/acordului – cadru _________________ (denumirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru) noi, ________________________  (denumirea/numele 

ofertantului), vă transmitem alăturat următoarele: 

Documentul _________________________________ (tipul, seria/numărul, emitentul) 

privind constituirea garanției pentru participare, în cuantumul și în forma stabilite de 

dumneavoastră prin documentația de atribuire. 

Oferta noastră este valabilă până la data de ___________ 

 

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele 

documentației de atribuire, conform exigentelor dvs.. 

 

Cu stima, 

 

Data completării             

_____________                     

Operator economic (denumirea operatorului economic), 



_________________ 

(nume semnatar, semnătura autorizată) 

Formular nr. 1 

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

(denumirea)               
 
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

DECLARAŢIE 
privind evitarea conflictului de interese 

( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 
 

1. Subsemnatul(a) .............................................................………… (denumirea, numele 

operatorului economic),  in calitate de ofertant /ofertant asociat/subcontractant/terț 

susținător la achizita directa pentru atribuirea contractului având ca obiect: 

.........................”, în temeiul art. 59 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor 

de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, 

următoarele: 

   a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, 

părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din 

consiliul de administraţie/organul de conducere (conform anexei) al UAT ..............;  

   b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este 

soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din 

consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al UAT ................; 

   c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori 

indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o 

altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante 

pe parcursul procesului de evaluare;  

   d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept 

membri în cadrul consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare 

şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau 

afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu 

funcţii de decizie în cadrul UAT ...................;  

   e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am 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 UAT .....................  

 
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea 

contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe 

parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul 

în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie 

publică. 

3. De asemenea, 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informații 

suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai UAT 
.................., cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 
noastră. 
   
Data completării ...................... 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de 
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
____________________________________ 
                                                       (denumire/nume operator economic) 

 

 

 

 

 

 

Operator economic, 

_________________ 

                                                                                                                                            

(semnatura autorizată) 

 
  



Formular nr. 2 

     OFERTANTUL 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 
 

Catre .................................................................................................... 
                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
    Domnilor, 
    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
______________________________,   (denumirea/numele ofertantului)   ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în caietul de sarcini, sa executam    
.............................  (obiectul achiziției) pentru suma de ________________________, (suma în 
litere si în cifre) la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de 
______________________ lei. (suma în litere si în cifre) 
                                                                                              
    2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem executia 
lucrarilor conform cerințelor caietului de sarcini, in perioada ............................  
   
  3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____ zile, respectiv pana 
la data de ____________________  (durata în litere si în cifre)                                                             
(ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate. 
    4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
    5. Precizam  
     _ 
    |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, 
marcat în mod clar "alternativa"; 
     |_|  nu depunem oferta alternativa. 
          (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
    6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, 
sa constituim garantia de buna executie. 
    7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta 
pe care o puteti primi. 
 
 
Data _____/_____/_____ 
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
                        (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 

                                                       (denumirea/numele ofertantului 
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Formular asociere – Model ACORD DE ASOCIERE 

 

ACORD DE ASOCIERE 

în vederea participării la achizita directa 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal dispozițiile art.53 -54 din Legea 
nr.98/2016 privind achizițiile publice. 

1. Părţile acordului: 
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate 
de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
şi 
  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate 
de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la achizitia directa publică organizată de ................................... 
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului  
...........................................................(obiectul contractului) 
 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei 
comune ca fiind câştigătoare.           
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului 
de achiziţie publică este: 

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

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate 
de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, 
respectiv: 

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

3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada 
derulării achizitie directe şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a 
contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare).  
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 



4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei 
pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru 
asocierea constituită prin prezentul acord.  
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei 
pentru semnarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în numele şi pentru 
asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind 
câştigătoare). 
 
5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 

2 din acord; 
c) alte cauze prevăzute de lege. 

6 Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi 
transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
7 Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de 
nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
8. Alte clauze:____________________________________________ 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte, astăzi............................(data semnării lui) 

 
 

Liderul asociatiei: 
______________________ 

(denumire autoritate contractanta) 
 
 

ASOCIAT 1,__________________ 
 
ASOCIAT 2,___________________ 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


