
                       

 

  

 
 
 
FORMULAR 0 
 
  Ofertantul                                                                    Înregistrat la sediul autorității contractante 
____________                                                                          nr ______/___ ___    (denumirea/numele) 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

Către _____________________________________________________ 
(denumirea autorității contractante și adresa completă) 

 
 
 
Ca urmare a invitației dumneavoastră privind aplicarea achiziției directe pentru atribuirea  
contractului 
               ______________________________________ 
                  (denumirea contractului de achiziție publică) 
 
noi ___________________________ vă transmitem alăturat următoarele: 
                 (denumirea/numele ofertantului) 
 
1.Coletul sigilat și marcat in mod vizibil, continand, în original și într-un număr de _______copii : 
a). oferta; 
b). documente care insotesc oferta. 
c). CD  

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele. 
 
 
Data completării.................. 
 
 
                                                                                               Cu stimă, 
 
                                                                                      Operator economic, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       

 

  

 
FORMULAR 1 
 
 

DECLARAŢIE  privind 
neîncadrarea în art.164 din Legea nr.98/2016 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (denumirea operatorului economic) în 
calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile 
aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, 
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 -ÎS^ 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; 
1) 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. 
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. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării 
Operator economic, (semnătură autorizată) 
 
 
 
 
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cât și terțului susținător 

 



                       

 

  

FORMULAR 2 
 
 
 
 

DECLARAŢIE privind 
neîncadrarea în art.60 și 167 din Legea nr.98/2016 

 
 
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al   (denumirea operatorului 
economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, 
la 
procedura de   (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
având ca obiect (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV , la data 
de   (zi/luna/an), organizată de   (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria 
răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile
 faptei de 
fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art.60 și 167 din Legea 98/2016 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autoritarii contractante sunt: Călin Ionel Dobra- președinte, 
Traian Stancu-vicepreședinte, Roxana Teodora Iliescu-vicepreședinte, Marcu Marcel-director general, 
Deaconu Adriana –Director genereal, Marius Onețiu –director general, Szabo Georgeta-consilier superior 
Compartiment Autoritatea Județeană de Transport, Stan Ancuța –Consilier B.A.U.L.D.P., Mirel Gheorghe- 
consilier Direcția Generală Tehnică, Marius Ivașcu - consilier superior Compartiment Autoritatea 
Județeană de Transport, Ramis Alina –Consilier Direcția Generală Tehnică, Ene Flavius Iulian –Consilier 
juridic,  Marossy Zoltan-șef serviciu, Medvighi Ioana- șef serviciu, Prisecaru Georgeta –consilier superior. 
 
Data completării 
Operator economic, (semnătură autorizată) 
 
 
 
 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator, in ceea ce priveşte 
organizarea, derularea și finalizarea procedurii de achiziție publică, persoanele cu funcție de decizie sunt 
cele menționate în declarație. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       

 

  

FORMULAR  3 
 
 
OPERATOR  ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
LUCRARI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 

 
 

 
 
 Subsemnatul .........................................................................................................., reprezentant împuternicit 
al.............................................................................................. 
....................................................................................................................................................................., (denumirea/numele si 
sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals 
în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 
din prezenta declaraţie. 
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Consiliului Județean Timiș, cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………………………….................. 
                                                  (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
  
 
 
                  
        
Data completării ...................... 
 
___________________________ 
 (Nume, prenume) 
 
___________________________ 
 (Funcţie) 
 
___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 



                       

 

  

 
 
___________________________ 
 (Nume, prenume) 
 
___________________________ 
 (Funcţie) 
 
___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
*) 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 
Crt. 

 

 
Obiectul contractului 

 

 
Codul CPV 

 
Denumirea/numel
e beneficiarului/ 
clientului Adresa 

 
Calitatea 

executantului 
*) 
 

 
Preţul total al 
contractului 

 
Procent 
executat 

% 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului **) 

0 1 2 3 4 5 6 7 
 
1 
 

       

 
2 
 

       

 
..... 
 

       



                       

 

  

FORMULAR 4 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
 (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE 
DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A 

CONTRACTULUI DE LUCRĂRI 
 
 
 
 

 
 Subsemnatul .................................................................................................., reprezentant împuternicit 
al........................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................., 
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 De asemenea, declar ca informatiile 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 Consiliului Județean Timiș cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra. 
  

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

 
Data completării ...................... 
 

 
  ___________________________ 
 (Nume, prenume) 
 
___________________________ 
 (Funcţie) 
 
___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
 

          



                       

 

  

ANEXĂ FORMULAR 4 
 
 
 

LISTA 
cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice 

 
 
 
 

Nr.crt. Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

U.M. Cantitate Forma de deţinere 
Proprietate În chirie 

1.      
2.      
 
 
      
  
___________________________ 
 (Nume, prenume) 
 
___________________________ 
 (Funcţie) 
 
___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       

 

  

FORMULAR 5 
OPERATOR ECONOMIC                                                                          
…………………………… 

 
 

DECLARATIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE 
CONDUCERE IN ULTIMII 3 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 de mai jos 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 Consiliului Județean Timiș, cu privire la orice aspect tehnic 
si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ___________________________________________________ . 
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 
 

 2014 2015 2016 
Personal angajat    
Din care personal de 
conducere 

   

 
Anexat la declaratie sunt prezentate CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului 
responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. 
 
    Data completării ........................................... 
 
         Ofertant, 
           …………….................……………. 
                                                                                 
                              (semnătura autorizată ) 

 
___________________________ 
 (Nume, prenume) 
___________________________ 
 (Funcţie) 
___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 



                       

 

  

 
FORMULAR 7 
OPERATORUL ECONOMIC 
__________________ 
 (denumirea/numele) 
 
 
 

LISTA EXPERȚILOR CHEIE PROPUȘI PENTRU IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI 
 

                                   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nume si prenume 
Poziția 
propusă 

Nationalitat
e 

Nivelul 
educațional 

Domeniile de 
specialitate 

Ani de 
experiență 
profesională Experiența 

specifică 

Nivelul 
cunoașterii 
limbii engleze 

1         

2         

3         

4         

5         

6         



                       

 

  

 
FORMULAR 8 
OPERATORUL ECONOMIC 
__________________ 
 (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către  
Consiliul Județean Timiș 

 
 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subscrisa .................………………………………………………,  
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 
documentaţia de atribuire, să executăm ……………………………………………………………………………………., 
(denumirea lucrării) pentru suma de................................................................................. 
…………………………………………................................................................................…………………………. (suma în litere şi în 
cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 
..........……………………….......................................................................................................... (suma în litere şi în cifre). 

2. Garantia oferita intregii lucrarii este de………....................…………………………………………………… 
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de ……………………..……….., zile 

(durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ………………………….., (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne 
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant 
între noi. 

5. Precizam că: 
      depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat 
în mod clar "alternativă"; 
     nu depunem ofertă alternativă. 
 (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire, in în 
următoarea formă..................................................................................... 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe 
care o puteţi primi. 
 
 
 
Data completării: ……………....................... 
Nume, prenume: ……………………………………….. 
Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………, autorizat să semnez oferta 
pentru şi în numele …………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 
(denumire ofertant).  
 
 
 
 
 
 
 
                   



                       

 

  

 
 

 
 

ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ  
 
 
 

1 Întocmire Proiect  

2 Verificare proiect  

 Asistență tehnică din partea proiectantului  

 Execuție lucrări (utilități, cântar și inclusiv dotări)  

3 Total ofertă  

4 TVA  

5 Total (lei, incl. TVA)  

6 Termen de execuţie (luni calendaristice):  

7 Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub 
forma........................ 

 

8 în cuantum de (%) :  

9 Perioada de garanţie de bună execuţie 
(luni calendaristice) 

 

10 Perioada de mobilizare  
(numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului 

de începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei) 

 

11 Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi la 
termenul final de execuţie  

 

12 Perioada medie de remediere a defectelor (zile 
calendaristice) 

 

 
 
 
 
 

Data _____/_____/_____                                                _____________,  
                                                                          în calitate de _____________________,  

                                                                          legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în               
                                                                          numele ___________________________. 

                                                                                             (denumirea/numele operator economic) 
 
 
 
 
 
 
 



                       

 

  

FORMULAR  9 
 

 
ACORD DE ASOCIERE 

în vederea participării la achiziția directă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal 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 procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire 
autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru 
...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 
 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 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. 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 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) 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 contractului/contractelor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


