
 

FORMULARE  

       

 CUPRINS  

 

Formular nr. 1 - Acord de asociere   

Formular nr. 2 – Angajament ferm privind susţinerea tehnică şi profesională a ofertantului 

Formular nr. 3 – Acord de subcontractare 

Formular nr. 4 -  Formularul de ofertă 

Formular nr. 5 - Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, sociale  și cu 

privire la relațiile de muncă  

Formular nr. 6 – Contract de lucrări  

Formular cadrul- Propunere tehnica 

Formularul F1 – centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv 

Formularul F2 – centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte 

Formularul F3 – listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări 

Formularul F4 – listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări 

Formularul F5 – fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice inclusiv dotări 

Formularul F6 – Graficul general de realizare a investiției 

Notă: 

Formularele F1, F2, F3, F4, F5, F6 se preiau din proiectul tehnic de execuție, avizat de către AFIR. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formularul nr. 1 

 

ACORD DE ASOCIERE 

 

Nr. ________ din _______________ 

 

 

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI  

 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

 

S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... 

nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculată la Registrul Comerțului din 

......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar 

în care se vor efectua plățile de către Beneficiar ............................................, deschis la 

.........................................., adresa banca: ....................., reprezentată de ...................................................... 

având funcția de.......................................... , în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE 

 

si  

 

S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., 

telefon ....................., fax ................................, înmatriculată la Registrul Comerțului din 

........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont 

............................................., deschis la ............................................, reprezentată de 

................................................................., având funcția de .......................................... , în calitate de 

ASOCIAT 

 

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 

 

Art. 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din:  

➢ (i -lider de asociere)...............................; 

➢ (ii - Asociat 1) ...........................; 

➢ (iii - Asociat n),   

 

având ca scop: 

  a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ________ pentru atribuirea contractului 

____________________________________ 

  b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei 

comune ca fiind câştigătoare,  

 cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.  



 

Art. 2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea indeplinirii obligațiilor contractuale 

conform prevederilor Documentației de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere și declarate caștigătoare 

urmare transmiterii de către ____________________ a comunicării rezultatului procedurii.  

 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, 

neavând calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil). 

 

Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenței 

comerciale și juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale asumate în 

vederea realizării scopului Asocierii.      

 

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI 

 

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu 

___________________________, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta și îndeplinirea 

tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de Beneficiar. 

 

CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.  

 

Art. 4.1. Părțile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ . 

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca 

reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor Asocierii, 

de la Beneficiar, să poarte întreaga corespondență cu Beneficiarul și, totodată, va deține puterea de 

reprezentare a Asocierii în relația cu Beneficiarul. 

 

Art. 4.2. Se împuterniceşte .............................., având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei 

comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 

 

Art. 4.3. Părțile vor răspunde individual și solidar în fața Beneficiarului în ceea ce privește toate 

responsabilitățile și obligațiile decurgând din sau în legătură cu Contractul.   

 

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apară și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau 

imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligațiilor asumate prin Contract, de 

către Partea culpabilă.  

 

Art. 4.5. In situația în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea / derularea contractului 

"................................." se va îndrepta impotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obține 

recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acțiunea/omisiunea 

unui alt membru al asocierii. 

 

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

 

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri: 

a) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere si Beneficiar; 

b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului; 



 

c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere și Beneficiar, în conformitate cu prevederile 

Contractului. 

 

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE 

 

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - în calitate de Lider al 

Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv 

emiterea și încasarea facturilor aferente Contractului „....................................”.  

 

Datele de identificare sunt urmatoarele: 

 

Numele titularului de cont:  

Adresa:  

Numar TVA: 

Reprezentant Legal: 

Telefon/fax/e-mail:  

Denumire Banca: 

Adresa Banca: 

Numar cont bancar: 

IBAN:  

 

*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului 

prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare: 

 

Denumire: 

Sediul Social: 

Cod Unic de Inregistrare: 

Număr de ordine în Registrul Comertului: 

Cont Bancar: 

Denumire Bancă: 

Adresa Bancă: 

Reprezentant Legal: 

 

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este 

persoana juridica nerezidenta in Romania." 

 

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare în cadrul asocierii: 

…............................................................................................. % (in litere), 

…............................................................................................. % (in litere) 

 

Art. 6.3. Asociaţii convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, 

acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/și logistică ori de câte ori situația o cere. 

 

Art. 6.4. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze 

sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimțământului 

scris prealabil atât al celorlalte Parți cât şi al Beneficiarului. 



 

 

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a lucrarilor, 

cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar. 

 

 Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele și toate efectele ce decurg din, sau în 

legătură cu acestea,vor fi guvernate de legea română. 

     (2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, sunt 

supuse instanțelor de drept comun. 

     (3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii 

Asocierii și Beneficiar, se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ şi fiscal 

română, conform Contract. 

 

 

 

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană. 

 

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 

 

LIDER ASOCIAT  

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii) 

       

 Nume si prenume 

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

(semnatura si stampila) 

 

ASOCIAT 1 

(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății) 

       

 Nume și prenume 

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

(semnatura si stampila) 

 

ASOCIAT n 

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societății) 

       

 Nume și prenume 

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

(semnatura si stampila) 

 

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze. 

Nota 2: Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor 

statutare/constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Formularul nr. 2 

Terţ susţinător  

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

(denumirea) 

ANGAJAMENT FERM 

privind susţinerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului  

referitor la capacitatea tehnică - experiența similară 

Către, .......................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 Intervenit intre  ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si  

....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrări 

_________________________________________ pentru îndeplinirea cerinței de calificare privind 

capacitatea tehnică. 

 Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................ 

(denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natura tehnică pe parcursul derulării contractului, garantăm 

necondiționat și irevocabil, autorității contractante, susținerea necesară pentru îndeplinirea contractului 

conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul 

ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

 Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de autoritatea 

contractantă în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți în derularea contractului. Astfel, ne obligam în 

mod ferm, necondiționat și irevocabil să ducem la îndeplinire integrală, reglementară și la termen obligatiile 

asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între 

ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumată prin prezentul anagajament.  

 Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea 

acordată de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru îndeplinirea contractului 

menționat mai sus, așa cum rezultă din prezentul Angajament, în cazul în care vom întâmpina dificultăți pe 

parcursul derulării contractului, și garantăm materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament 

ferm. 

 Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), înțelegem că Autoritatea Contractantă va 

urmări orice pretenție la daune pe care noi am putea să o avem împotriva ________________ (denumirea 

terţului susţinător)  pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm.  

 Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost 

incluse în propunerea financiară. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm pe propria 

răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat 

privind experienţa similară, …………..pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 

............................(denumirea contractului) sunt reale. 

Totodată, declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţelegem 

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 prezentul 

angajament. 

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a 
obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea tehnica acordat 
............................................................ (denumirea ofertantului). 

 

 

Data completării,       

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

Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată) 

        

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiect contract 

 

 

 

 

 

 

Cod 

CPV 

 

 

 

 

Denumirea/nume 

beneficiar 

/client 

Adresa 

 

 

 

 

 

Calitatea 

executant

ului*)  

 

Preţ 

contract 

sau 

valoarea 

lucrărilor 

executate 

(în cazul 

unui 

contract  

aflat în 

derulare)  

 

 

 

 

Procent 

executat în 

perioada de 

referință  

(%) 

 

 

 

 

Perioadă 

derulare 

contract**) 

1        

2        

...        

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

Terţ susţinător, 
…………………………. 

(semnătura autorizata şi stampila) 
 

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre terțul/terții 

susținător/susținători din care rezultă modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura 

îndeplinirea propriului angajament de susținere vor fi prezentate împreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta și 

cu DUAE, și se vor constitui în anexe la angajamentul ferm. 

 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant 

conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor. 



 

Documentele prezentate trebuie să indice care sunt concret resursele tehnice pe care terțul le mobilizează în 

cazul în care operatorul economic întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului, tipul acestor 

documente fiind determinat de obligațiile asumate de ofertant și terțul susținător prin angajamentul ferm. 

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț cu 

privire la acordarea susținerii. In cazul în care părțile doresc să stabilească și alte prevederi/drepturi/obligații, 

vor redacta o înțelegere scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta să nu 

contravină prevederilor prezentului angajament. 

 

 

Formular nr. 3 

 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr.………./………… 

 

Art.1.  Părţile acordului :  

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor  

(denumire operator economic, sediu, telefon)  

şi  

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant  

(denumire operator economic, sediu, telefon)  

Art. 2. Obiectul acordului:  

Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică 

organizată de _______________________________________________să desfăşoare următoarele activitaţi ce 

se vor subcontracta______________________________________________________________.  

Art.3. Valoarea estimată a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul _____________________ este 

de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a lucrarilor ofertate.  

Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor) este de ________ luni.  

Art. 5. Alte dispoziţii:  

Încetarea acordului de subcontractare  

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:  

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



 

b) alte cauze prevăzute de lege.  

Art. 6. Comunicări  

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 

adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1  

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care 

contractantul le are faţă de investitor conform contractului_______________________________(denumire 

contract)  

Art.8.  Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se 

vor soluţiona pe cale legală. 

  

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.  

 

 

____________________     _________________________  

(contractant)        (subcontractant)  

Note:  

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului 

contractului/contractelor.  

În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi 

condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.  

Este interzisă subcontractarea totală a contractului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ (execuție) 

 

Către_______________________________________ 

 

 Ca răspuns la Anunțul dumneavoastră de Participare la procedura de atribuire pentru contractul  

________________________________________________, declarăm următoarele: 

 

1. Acceptăm prevederile Documentaţiei de Atribuire, ale Documentației tehnice și ale Documentelor 

informative, în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, asa cum aceasta a fost publicată în SEAP, inclusiv cu 

clarificările/modificările/completările ulterioare (inclusiv anexele acestora) pe care le prezentăm atașate la 

prezentul formular, inițializate (semnate și stampilate) pe fiecare pagină, semnate cu semnatură electronică 

extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile 

legii. 

 

2. Acceptăm clauzele contractuale așa cum au fost acestea prevăzute în documentația de atribuire, pe care le 

prezentăm atașat la prezentul formular, inițializate (semnate și stampilate) pe fiecare pagină, semnate cu 

semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare 

acreditat în condițiile legii. 

 

3. Ne oferim să executăm, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu condiţiile şi 

termenele limită impuse, fără rezerve sau restricţii, lucrările care fac obiectul contractului 

_______________________pentru suma de 

___________________________________________________________ lei, 

                                     (suma în litere şi în cifre)         la care se adaugă TVA în valoare de 

__________________________________________ lei.                            

4.  Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând 

posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie din 

cadrul propunerii tehnice în____________  luni calendaristice.             

 

5. Menținem această ofertă valabilă pentru o perioadă de ______ zile respectiv până la data de 

……………………………….. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 

expirarea perioadei de valabilitate. 

 

6. Dacă oferta noastră va fi desemnată câștigătoare, noi vom asigura o garanţie de bună execuţie de 10% din 

prețul contractului fără TVA, aşa cum este stipulat prin condițiile de contract. 

 

7. Declarăm ca liderul de asociere este_____________________. De asemenea, confirmăm că nu participam 

pentru acelaşi contract în nicio altă ofertă indiferent sub ce formă(individual, ca membru într-o asociere, în 



 

calitate de subcontractant) şi suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea contractului. Noi confirmăm 

că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui 

membru al asocierii. 

 

8. Cunoaștem faptul că membrii asocierii au răspundere solidară și individuală față de autoritatea contractantă 

în privința participării atât în procedura de atribuire cât şi ulterior semnării contractului. 

 

9. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare în situațiile de mai sus, la 

orice moment în timpul procedurii de atribuire. 

 

10. Ințelegem că toate costurile privind constituirea garanției de participare și transmiterea acesteia, precum și 

toate costurile legate de elaborarea și depunerea ofertei vor fi suportate de noi și nu vom solicita vreodată 

Autorității Contractante rambursarea acestora. 

 

11. Datele de identificare financiara sunt urmatoarele: 

TITULAR CONT (Nume si adresa): _______________________________ 

Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): ______________________ 

BANCA (Numele si adresa Bancii): ______________________________ 

IBAN: ____________________________ 

 

12. Declarăm că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor 

la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau 

unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea 

acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă." 

 

 

 

Data _______________        Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

          Reprezentant legal Ofertant asociat 1 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

          Reprezentant legal Ofertant asociat n 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexa nr. 1 la formularul de ofertă  

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din preţul total ofertat si valoare) 

______________________ 

 

2. Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma_________________în cuantum de:____ 

 

3. Perioada de garanţie de tehnică (luni calendaristice)____________________________ 

 

4. Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a 

lucrărilor până la data începerii execuţiei)__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Formularul nr.5 

OFERTANT/ SUBCONTRACTANT 

________________________________________ 

(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

 

 

Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de 

muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă 

 

 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa 

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., 

la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/ 

Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea 

intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari 

____________________________________ organizată de _______________________________________ 

declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din 

domeniul mediului, social si al relatiilor de munca. 

 De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de 

securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia lucrarilor. 

  

 

 Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul 

Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în 

art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe 

juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte 

la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.". 

 

 

 

Data ______________     Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului  

             (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata 

Asocierea;                  si denumirea reprezentantului imputernicit) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

 

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract, 

Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta. 

 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 



 

       _________________ (semnatura si stampila)  

          Reprezentant legal Ofertant asociat n 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

 

 

FORMULAR A 

Operator economic, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul _____________________________ (denumirea / numele si sediu/adresa operatorului economic ) în 

calitate de ________________ al Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat / Subcontractantul / la procedura de 

atribuire ___________________________________________ declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate 

faptei de fals in acte publice, ca că nu mă incadrez in nici una din următoarele situaţii prevazute la art 60 alin. 1 din 

Legea 98/2016, respectiv: 

- Nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători 

sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 

supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

- Nu 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 unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori 

subcontractanţi propuşi; 

- Nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori mă aflu într-o altă situaţie de 

natură să îmi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 

- Nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are 

acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se 

află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii 

de achiziţie implicat în procedura de atribuire; 

- 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 autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

 

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. 

    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 informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

 

 

(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de __________________, legal 

autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 

 

 

 



 

Formular-cadru propunerea tehnica 

Formular-cadru Propunere Tehnică 

 

Acest formular cadru de Propunere Tehnică poate fi utilizat ca punct de plecare în elaborarea unui formular 

de Propunere Tehnică ce urmează a fi inclus într-o documentație de atribuire pentru atribuirea unui contract 

de lucrări – ce are în sfera sa de cuprindere numai execuția de lucrări și NU proiectarea și execuția  

Conținutul acestui formular cadru trebuie adaptat la specificul fiecărui proces de achiziție și la conținutul 

Caietului de Sarcini pentru achiziția de execuție de lucrări din procesul respectiv  

Informațiile marcate cu gri în paranteze pătrate oferă îndrumare sau exemple în vederea îndrumării 

corespunzătoare și cât mai exhaustive a personalului Autorității Contractante. 

Odată parcurse, acestea trebuie eliminate din formularul de Propunere Tehnică ce urmează a fi inclus în 

documentația de atribuire  

Îndrumările adresate Ofertanților se păstrează sau se adaptează în versiunea finală a formularului de 

Propunere Tehnică și sunt în cadrul acestui formular cadru identificate prin caractere de culoare roșie. La 

momentul încorporării acestor informații într-un formular de Propunere Tehnică ce corespunde unei 

documentații specifice, acest text trebuie adaptat specificului. 

Înainte de includerea în Documentația de atribuire a formularului de Propunere Tehnică, Autoritatea 

Contractantă trebuie să verifice cel puțin următoarele corelații: 

i. Existența unui cadru pentru structurarea informațiilor în Propunerea Tehnică astfel încât să permită 

pe perioada evaluării verificarea modului de îndeplinire a cerințelor minime din Caietul de Sarcini 

pentru execuția de lucrări 

ii. Existența unui cadru pentru structurarea informațiilor în Propunerea Tehnică astfel încât să permită 

pe perioada evaluării corelarea informațiilor din Propunerea Tehnică cu informațiile din Propunerea 

Financiară, prin raportare la conținutul anexelor ; 

iii. Aplicarea prevederilor art. 210 din Legea nr. 98/2016 în special referirea la art. 51, alin. (1) din Legea 

nr. 98/2016; 

iv. Existența unui cadru care să asigure obținerea informațiilor necesare pentru gestionarea relației cu 

Contractantul pe perioada derulării Contractului, în special, dar fără a se limita la monitorizarea 

performanței în cadrul Contractului și efectuarea plăților în cadrul Contractului 
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Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți] 

 

Data: [ZZ/LL/AAAA] 

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare] 

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

 

[Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru: 

1. evaluarea Propunerii Tehnice  prin raportare la cerințele minime din Caietul de Sarcini pentru achiziția de 

lucrări, 

2. aplicarea criteriului de atribuire stabilit prin Documentația de Atribuire.] 

[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice și 

trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.] 

 

[Metodologia pentru execuția lucrărilor și planul /graficul general de realizare a lucrărilor sunt componente 

cheie ale Propunerii Tehnice. 

 

[Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini (inclusiv volumele acestuia) nu este considerată drept 

răspuns la cerințele Autorității Contractante]. 

 

Se recomandă ca Propunerea Tehnică  să cuprindă secțiunile mai jos identificate Autoritatea Contractantă 

trebuie să asigure corelația dintre informațiile din Caietul de Sarcini. 

 

1. Rezumat  

Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) și trebuie: 



 

i. să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în 

conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special, acolo unde  criteriul de atribuire este altul decât 

prețul cel mai scăzut; 

ii. să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de 

Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor 

identificate de Autoritatea Contractantă în Caietul de sarcini pentru achiziția de lucrări;  

 

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul 

Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care 

reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.   

 

2. Metodologia de  executare a lucrărilor  

Autoritățile contractante trebuie să includă în această secțiune un cadru pentru prezentarea informațiilor. 

Cadrul de prezentare al informațiilor trebuie să fie conceput astfel încât să permită: 

i. pe perioada derulării procedurii – verificarea modului de îndeplinire a cerințelor din Caietul de Sarcini 

pentru achiziția de lucrări; 

ii. aplicarea criteriului de atribuire, acolo unde acesta include un factor ce adresează abordarea pentru 

executarea lucrărilor  inclusă în Propunerea Tehnică, - conform prevederilor art. 187, alineatul 8 din 

Legea 98/2016  ;  

iii. gestionarea/managementul relației cu Ofertantul devenit Contractant pe perioada derulării 

Contractului, inclusiv monitorizarea performanței Ofertantului devenit Contractant prin raportare la 

planul /graficul general de realizare a lucrărilor; 

iv. completarea cât mai facilă a informațiilor de către operatorii economici ofertanți. 

 

 

Autoritatea Contractantă trebuie să precizeze în mod explicit pentru ofertanți maniera în care informațiile 

privind metodologia de execuție trebuie prezentată, respectiv dacă aceasta trebuie prezentată cu același 

nivel de detaliere pentru toate lucrările sau este necesar un grad mai mare de detaliere pentru 

activitățile/pachetelor de activități aflate pe drumul critic sau prezintă un grad ridicat de risc tehnologic, în 

funcție de conținutul Caietului de Sarcini și un grad redus de detaliere pentru celelalte activități  



 

 

 

[În acest capitol al Propunerii Tehnice Ofertantul trebuie să documenteze metodologia de execuție a 

lucrărilor,  prin raportare la informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și la cerințelor tehnice, 

economice şi tehnologice ale beneficiarului,  așa cum sunt acestea incluse în părțile scrise și părțile desenate 

cuprinse în volumele incluse în Caietul de Sarcini; 

 

[Introduceți aici informațiile solicitate și în forma solicitată astfel încât să demonstrați îndeplinirea 

obiectivelor asociate atribuirii Contractului] 

 

[Introduceți informațiile și forma solicitată de prezentare pentru fiecare activitate care intră în scopul 

contractului. Acolo unde este aplicabil, Autoritatea Contractantă poate limita numărul de pagini în care 

ofertantul trebuie să prezinte metodologia de execuție ]. 

 

[ Lista de mai jos cuprinde activități care pot fi / sunt incluse în scopul contractului de lucrări] 

 

i. lucrări pregătitoare  

ii. obținere autorizații / permise de lucru / acces pentru executarea lucrărilor 

iii. pregătirea amplasamentului  

iv. pregătirea șantierului 

v. activități de punere în operă a documentației tehnice (așa cum sunt incluse în caietele de sarcini pe 

specialități din proiectul tehnic) 

vi. controlul calității lucrărilor executate 

vii. activități legate de recepția la terminarea lucrărilor 

viii. activități legate de recepția finală la expirarea perioadei de garanție de bună execuție 

ix. managementul schimbărilor cantitative sau calitative în timpul execuției lucrărilor;  

x. impactul asupra comunității locale  / măsuri pentru dezvoltarea comunității locale în arealul 

geografic / regiunea în care se desfășoară lucrările 



 

xi. [introduceți după cum este aplicabil] 

 

[Autoritatea Contractantă trebuie să selecteze și să adapteze lista în funcție de Caietul de Sarcini și de 

specificul Contractului și să coreleze cu nivelul de detaliere solicitat pentru prezentarea metodologiei de 

execuție și să includă aici modalitatea specifică în care solicită Ofertantului să structureze informațiile legate 

de metodologia de execuție] 

 

3. Planul de management al calității în cadrul Contractului 

 

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre modalitatea în care acesta asigură nivelul 

de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor prin prezentarea sistemului de 

management al calității conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui contract] 

Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile 

punerii în operă a documentației (și nu doar prin raportare la fazele determinante) și să prezinte modalitatea 

în care asigură monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea]  

 

4. Grafic general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 

[Autoritatea Contractantă trebuie să indice în mod clar modalitatea în care Ofertanții trebuie să prezinte 

Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), având în vedere următoarele: 

a. Necesitatea evaluării propunerilor tehnice; 

b. Necesitatea utilizării  Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric)  ca data de 

intrare în managementul/gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă pe 

perioada derulării Contractului și în special pentru monitorizarea performanței pe perioada derulării 

Contractului.] 

 

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte graficul general de realizare a investiției publice (fizic și 

valoric). Acesta trebuie să fie în concordanță cu metodologia de execuție a lucrărilor si durata de finalizare a 

activităților în Contract.] 

 



 

Cel puțin următoarele informații trebuie prezentate în această secțiune a Propunerii tehnice : 

a. Denumirea lucrărilor 

b. Evidențierea constrângerilor pentru derularea activităților/lucrărilor într-o succesiune logică și 

cronologică, inclusiv prin identificarea drumului critic aferent realizării obiectivului de 

investiții/construcției din Contract; 

c. Durata/succesiunea activităților și inter-relaționarea lor; 

d. Punctele cheie de control (jaloane/milestones); 

e. Resursele alocate activităților. 

 

Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus trebuie să conțină resursele 

planificate pentru realizarea activităților și trebuie: 

a. să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini, atât la nivelul pieselor scrise cât și la 

nivelul pieselor desenate 

b. să demonstreze: 

i. înțelegerea cerințelor Caietului de Sarcini; 

ii. abilitatea de a transpune informațiile din piesele scrise și piesele desenate într-un Grafic general de 

realizare a investiției publice (fizic și valoric)  fezabil, de așa manieră încât să se asigure finalizarea 

lucrărilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini; 

c. să fie realizat utilizând un software de planificare a timpului (inclusiv Excel) compatibil cu infrastructura 

TIC existentă la nivel de Autoritate Contractantă, astfel cum este indicat de către Autoritatea 

Contractantă în Caietul de sarcini; 

d. să utilizeze o scală de planificare a duratei/duratelor activității/activităților (calendar lunar/ 

săptămânal/zi lucrătoare – astfel cum este solicitarea Autorității Contractante); 

e. să permită corelarea informațiilor incluse în graficul general de realizare a investiției publice (fizic și 

valoric)  cu informațiile din Propunerea Financiară (fluxul de numerar, pentru aceeași unitate de 

planificare)  

 

5. Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor 

[În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte componența echipei care gestionează lucrarea și modul în care 

este organizată activitatea membrilor acestei echipei cu referire la contextul organizației operatorului 

economic din care face parte echipa propusă. La stabilirea structurii Propunerii Tehnice, Autoritatea 



 

Contractantă trebuie să aibă în vedere cerințele minime din capitolul dedicat acestor informații în Caietul de 

Sarcini precum și faptul că nu poate influența guvernanța la nivelul operatorului economic ofertant, inclusiv 

structura organizațională a acestuia. Pentru situațiile în care Ofertantul este o asociere de operatori 

economici sau propune subcontractanți, Autoritatea Contractantă trebuie să prezinte în mod clar 

modalitatea în care trebuie prezentate aceste informații.  

 

[În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte : 

i. Organigrama echipei – cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei; 

ii. Modalitatea de poziționare și integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului în 

structura organizațională permanentă a Ofertantului; 

iii. Instrumentele/metodele de coordonare a activității între membrii echipei care gestionează 

realizarea lucrării; 

   

În acest capitol se vor prezenta, cel puțin, următoarele informații: 

 

a. Structura echipei propuse pentru managementul contractului, cu prezentarea organigramei echipei și a 

informațiilor relevante pentru personalul propus și documente suport pentru demonstrarea calificărilor 

educaționale și profesionale, a abilităților, a experienței solicitate [în vederea demonstrării îndeplinirii 

cerințelor minime din Caietul de Sarcini pentru personalul propus,]; 

 

[Autoritatea contractantă trebuie să structureze modalitatea de solicitate a informațiilor privind personalul 

astfel încât să poată realiza verificarea îndeplinirii cerințelor minime din Caietul de Sarcini. În stabilirea 

modului de structurare a informațiilor aveți în vedere modul de structurare a cerințelor minime din Caietul de 

Sarcini și modul de structurare a Propunerii Financiare, în cazul în care este aplicabil. Un exemplu ce poate fi 

utilizat ca punct de plecare în structurarea informațiilor este prezentat mai jos.] 

 



 

Nume și Prenume 

Rolul propus în cadrul 

echipei de gestionare 

a lucrărilor 

Activitățile pe care le 

realizează 

Organizația permanentă – 

operatorul economic de care 

aparține persoana propusa1 

[introduceți 

numele și 

prenumele] 

[introduceți poziția  

pentru care este 

propus] 

[descrieți activitățile din 

cadrul Contractului la 

realizarea cărora 

participă] 

[introduceți operatorul 

economic de care aparține 

personalul propus] 

 

Un exemplu ce poate fi utilizat de Autoritatea contractantă pentru a solicita o descriere a profilului membrilor 

echipei este oferit în continuare: 

 

[Ofertantul va include o descriere a profilului personalului propus pe baza formatului solicitat de Autoritatea 

Contractantă]. 

 

Nume și prenume:  [introduceți] 

Coordonatele de contact  Telefon: [introduceți] Email: [introduceți] 

Relația cu Ofertantul 

Selectați: 

□ Angajat 

□ Liber profesionist 

□ Subcontractant 

(operatorul economic: 

………………) 

Perioada anterioară 

depunerii Ofertei în care 

au existat relații 

comerciale profesionale 

între personalul propus și 

organizația Ofertantului 

[exprimată în luni] 

 
1 În cazul în care la procedură participă mai mult de un operator economic, în calitate de asociați sau subcontractanți  



 

Rolul pentru care este propus 

Selectați poziția corespunzătoare: 

[Introduceți aici unul din profilurile solicitate: manager de 

contract, șef de șantier, responsabil tehnic cu execuția etc 

așa cum este solicitat prin Caietul de Sarcini] 

Cooperări anterioare în proiecte/contracte 

cu alți membri ai echipei/personalului în 

acest Contract 

Precizați istoricul comun al acestui membru al echipei cu 

alți membri ai echipei propuse, dacă este aplicabil 

Calificarea educațională relevantă pentru 

rolul în care personalul este propus 

Precizați ultima calificare educaționala obținută, 

reprezentând cel mai ridicat nivel al calificării conform 

Cadrului Național/European al Calificărilor și utilizați 

structura de mai jos pentru detalierea informațiilor  

Abilități  Introduceți abilitățile personalului propus și modalitatea în 

care acestea au fost dobândite] 

Descrierea experienței generale relevante 

pentru rolul propus în cadrul acestui 

Contract  

[introduceți informații] 

Descrierea experienței specifice relevante 

pentru rolul propus în cadrul acestui 

Contract 

[introduceți informații] 

Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite 

de personalul propus în cadrul Contractului 

ce rezultă din această procedură și 

modalitatea concretă de îndeplinire a 

acestora 

[introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de 

informații] 

Abilități ale personalului propus relevante 

pentru poziția/rolul din cadrul echipei 

pentru care este propus   

[introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în 

care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de 

calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o 

formă de educație, utilizând formatul de mai jos] 



 

Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru 

calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o 

formă de învățământ ] 

 Diplomă/ 

Certificat, autorizație 

(denumire, serie, 

număr) 

Instituția care a 

eliberat 

diploma/certificatul 

Specializarea 

Perioada 

(de la-la - ll/aa) 

     

     

     

 

[Autoritatea Contractantă trebuie să menționeze documentele suport solicitate de la Ofertant pentru a fi 

incluse în anexe la Propunerea Tehnică pentru demonstrarea informațiilor furnizate prin intermediul tabelului 

de mai sus pentru calificarea educațională și experiența generală și specifică.]  

 

[Ofertantul trebuie să includă în anexe la Propunerea Tehnică documentele suport solicitate de Autoritatea 

Contractantă.]  

 

b. Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii 

(dacă Ofertantul este o asociere) 

 

[includeți aici informații despre modalitatea de alocare și coordonare a resurselor stabilite prin intermediul 

metodologiei de execuție și a activităților în cadrul Contractului]: 

 

c. Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și 

următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din 

Contract): 



 

i. identificarea lucrărilor realizate de subcontractanți  

ii. modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractorilor 

iii. modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului. 

iv. informații referitoare la opțiunea de plată directă în raport cu prevederile art. 218 și 

următoarele din Legea 98/2016 

 

d. Abordarea și metodologia propusă pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractantă, prin 

raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini la Secțiunea Cerințe specifice 

de managementul Contractului, respectiv: 

i. Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea 

derulării activităților din Contract, pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul 

Contractului, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind 

relevanți în cadrul Caietului de Sarcini; 

ii. Descrierea modului de realizare a comunicării cu Autoritatea Contractantă pe durata derulării 

Contractului. 

 

e. Abordarea propusă pentru managementul riscurilor în cadrul Contractului, cu luarea în considerare a 

cerințelor incluse în Caietul de Sarcini. [Utilizați următoarea structură pentru prezentarea informațiilor] 

 

Riscurile identificate 

de Ofertant pe baza 

informațiilor incluse în 

Caietul de Sarcini 

Măsurile propuse de către 

Ofertant ca parte a strategiei de 

risc 

(prevenirea/atenuarea/eliminare

a riscurilor identificate) 

Activitatea din graficul general 

de realizare a investiției publice 

(fizic și valoric)  care include 

măsurile respective 

[introduceți riscurile 

identificate] 

[descrieți măsurile propuse ca 

parte a strategiei de risc] 

[prezentați activitatea din 

graficul general de realizare a 

investiției publice (fizic și valoric)  

unde este reflectată măsura 

propusă] 

 

f. Strategia utilizata de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele 



 

contractuale incluse în acest sens în Documentația de atribuire 

 

[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că în Contractul ce rezultă 

din această procedură apariția și materializarea conflictului de interese este prevenit]  

 

g. Prezentarea strategiei anti-corupție ce va fi implementată de Ofertant pentru prevenirea corupției  

 

[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că în Contractul ce rezultă 

din această procedură se stabilește un flux al informațiilor și a plăților primite de Contractant pentru evitarea 

potențialelor situații privind corupția. Nu includeți aici politica, procedurile sau sistemul de management 

pentru anticorupție la nivel de operator economic ci precizați expres cum este obținută asigurarea că 

strategia anticorupție pentru și în legătură cu Contractul ce rezultă din această procedură este 

implementată] 

 

h. Prezentarea modului de realizare a înregistrărilor pentru activitățile, deciziile și fluxul informațional și 

financiar în legătură cu acest Contract, astfel încât să se asigure trasabilitatea deciziilor în cazul în 

care acest Contract este supus verificărilor de terță parte  

 

[includeți aici informații despre modalitatea de realizare a înregistrărilor și modalitatea de arhivare a 

informațiilor, accesul la informații arhivate prin raportare la cerințele incluse în Contract.  

 

i. Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținători în legătură cu  

executarea Contractului  

 

[În situația în care este aplicabil, includeți aici informații despre modalitatea de realizare a comunicării cu 

terțul/terții susținători în ceea ce privește monitorizarea performanței în cadrul contractului și în special în 

situația în care riscul de dificultăți în implementarea contractului se materializează (chiar daca acest risc este 

considerat ipotetic de către Ofertant).  

 



 

6. Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului 

[Pentru obținerea asigurării că lucrările solicitate sunt realizate corespunzător cerințelor, Autoritatea 

Contractantă solicită Ofertanților informații despre infrastructura utilizată pentru execuția lucrărilor, așa cum 

fie a fost această infrastructură solicitată în mod expres prin Caietul de Sarcini, fie este necesară pentru 

realizarea activităților în cadrul Contractului]  

 

Prezentarea infrastructurii pe care Ofertantul o va utiliza efectiv în desfășurarea activităților în cadrul 

Contractului [Se vor include aici informații despre  echipamente, utilaje în cazul în care este aplicabil, care se 

utilizează efectiv în execuția lucrărilor incluse în Caietul de Sarcini.] 

 

Denumire 

Caracteristici 

(scurtă 

descriere, 

versiune etc., 

după cum este 

aplicabil) 

Numărul de 

unități 

utilizate în 

activitățile 

Contractului 

Licențe, 

permise etc. 

conform 

legislației în 

vigoare la data 

depunerii 

Ofertei 

Momentul sau 

durata utilizării 

infrastructurii 

pe perioada 

derulării 

Contractului 

Operatorul economic 

care pune la 

dispoziție 

echipamentul 

(ofertantul operator 

economic individual, 

subcontractantul, 

partenerul din 

asociere sau o terță 

parte) 

[introduceți 

denumirea] 

[Descrieți 

caracteristicile] 

[introduceți 

numărul de 

unități] 

[introduceți 

licențele, 

permisele etc.] 

[introduceți 

momentul sau 

durata 

utilizării] 

[introduceți 

operatorul economic 

care pune la dispoziție 

echipamentul] 

      

      

 



 

7. Modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii 

cantitativi și calitativi asociați execuției lucrărilor  

[În situația în care Autoritatea Contractantă utilizează indicatori cantitativi și calitativi pentru monitorizarea 

derulării  Contractului, Ofertantul trebuie să se asigure la momentul ofertării și atribuirii Contractului că a 

înțeles relevanța acestora pentru Autoritatea Contractantă. Punctul de plecare în obținerea acestei asigurări 

îl constituie includerea în Propunerea Tehnică a solicitării adresate Ofertantului de a preciza modalitatea în 

care pe toată perioada derulării Contractului, Contractantul va asigura monitorizarea și controlul modului de 

asigurare a îndeplinirii indicatorilor stabiliți de Autoritatea Contractantă] 

 

j. Înregistrările efectuate de operatorul economic pentru demonstrarea modului de îndeplinire a 

indicatorilor stabiliți prin Caietul de Sarcini pentru activitatea Ofertantului devenit Contractant  

 

[introduceți aici informații despre modalitatea efectivă prin care se asigură planificarea, realizarea, 

monitorizarea și raportarea în cadrul Contractului, pe perioada realizării întâlnirilor pentru monitorizarea 

progresului în cadrul Contractului și la finalizarea acestuia, precum și condițiile în care Ofertantul asigură 

îndeplinirea indicatorilor solicitați] 

 

8. Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor 

din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului  

Descrierea măsurilor aplicate în execuția lucrărilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul 

mediului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din 

Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini 

 

Prevederea legislativă 

inclusă în legislația 

națională sau în 

legislația europeană prin 

intermediul 

Regulamentelor emise la 

nivel de UE în domeniul 

Modalitatea de 

îndeplinire a 

acesteia 

Poziția în 

Propunerea 

Financiară în care 

este reflectat costul 

aplicării prevederii 

Costul inclus în Propunerea 

Financiară care reflectă 

aplicarea prevederii legale 



 

mediului 

[Introduceți] [Introduceți] [Introduceți poziția 

și nu suma ca atare] 

[Introduceți suma în lei, care 

corespunde  costului aplicării 

prevederii legale și nu prețul 

integral ofertat] 

 

 

[Nu includeți aici proceduri generice din manualul de management al mediului existent la nivel de operator 

economic, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale care reglementează 

metodologia utilizată pentru execuția lucrărilor, sau alte aspecte precum regimul deșeurilor  în contextul 

descris în Caietul de Sarcini.] 

 

[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, acolo unde este aplicabil.] 

 

9. Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor 

din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului  

Descrierea măsurilor aplicate în executarea lucrărilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul 

social și al relațiilor de muncă, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza 

prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini. 

 

[Structurați informația, după cum urmează:] 

 

Prevederea legislativă inclusă 

în legislația națională sau în 

legislația europeană prin 

intermediul Regulamentelor 

emise la nivel de UE în 

domeniul social și al relațiilor 

Modalitatea 

de îndeplinire 

a acesteia 

Poziția în 

Propunerea 

Financiară în care 

este reflectat 

costul aplicării 

prevederii 

Costul inclus în Propunerea 

Financiară care reflectă aplicarea 

prevederii legale 



 

de muncă 

[Introduceți] [Introduceți] [Introduceți poziția 

și nu suma ca 

atare] 

[Introduceți suma în lei, care 

corespunde aplicării prevederii 

legale și nu prețul integral ofertat 

pentru activitate/rezultat, după 

caz] 

 

[Nu includeți aici aspecte generice, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale pe 

perioada executării lucrărilor solicitate prin Caietul de Sarcini.] 

 

[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, în cazul în care este 

aplicabil.] 

 

10. Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată  

[Structurați informația, după cum urmează:] 

 

Potențiale 

defecte 

datorate 

viciului de 

execuție  

Modalitatea 

de 

intervenție 

Măsura luată pe 

perioada 

execuției pentru 

eliminarea 

apariției 

defecțiunii 

Termenul 

de 

intervenție 

Durata de 

remediere a 

potențialelor 

defecțiuni 

datorate viciilor 

de execuție 

Resurse alocate 

(financiare, 

materiale, 

echipamente și 

personal) 

[introduceți] [introduceți] [introduceți] [introduceți

] 

[introduceți] [introduceți] 

 

11. Informații în legătură cu echipamentele incluse în lucrare după expirarea perioadei de garanție  

Pentru echipamentele incluse în lucrare se vor prezenta pe lângă fișele tehnice și facilitățile tehnice pe care 

furnizorul de echipament le poate pune la dispoziția autorității contractante după expirarea perioadei de 

garanție acordată, dar și condițiile în care producătorul se angajează la acest demers.  



 

Pentru fiecare echipament inclus în oferta, Ofertantul va prezenta pe lângă fișele tehnice incluse în Oferta și 

următoarele informații:  

[Structurați informația, după cum urmează:] 

 

Echipament  Identificare Fișă 

tehnică asociată 

completată și 

numele 

producătorului  

Cerințe pentru 

mentenanța 

periodică   

Durata de viață a 

echipamentelor 

Modul în care 

Autoritatea 

Contractantă are 

acces la piesele de 

schimb necesare 

pentru mentenanța 

după expirarea 

perioadei de 

garanție  

[introduceți] [introduceți] [introduceți] [introduceți] [introduceți] 

 

 

12. Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării   

 

[În situația în care este aplicabil, Autoritatea Contractantă va solicita ofertantului să prezinte modalitatea în 

care constrângerile impuse de amplasamentul lucrării sunt avute în vedere la planificare]  

 

 

[Ofertantul va demonstra că oferta sa este adecvată constrângerilor fizice impuse de amplasamentul unde se 

vor executa lucrările, prin elaborarea unei planșe care să prezinte, în special, următoarele: 

1.Limitele instalațiilor 

2.Clădiri 

3.Zone de depozitare 

4.Acces în șantier 

5.Lucrări temporare 



 

Planșa va include dimensiuni și etichete 

 

Ofertantul va demonstra că facilitățile ce trebuie menținute vor rămâne în operare în timp ce lucrările 

propuse se vor afla în execuție. Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv, însoțit de planșe și/sau 

diagrame. Va fi prezentat planul pentru toate lucrările temporare necesare pentru păstrarea funcțiunilor 

lucrărilor existente]. 

 

13. Informații cu privire la eventuale modificări  ale operatorului economic Ofertant  

[În cazul în care este aplicabil, Introduceți informații despre posibile modificări ale structurii operatorului 

economic de care acesta are cunoștința la momentul depunerii Ofertei] 

 

14. Anexe la Propunerea Tehnică   

[Autoritatea Contractantă precizează care sunt anexele obligatorii pe care un Ofertant trebuie să le prezinte – 

ca de exemplu listele de cantități sau dacă este la alegerea Ofertantului prezentarea anexelor ] 

 

[Introduceți anexele cu informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă] 

 

 

 

 

 


