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MODELE DE FORMULARE 

 

  

Această secţiune conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi 

prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de 

evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a ofertei. 

 

Candidatul/ofertantul la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia 

de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în mod corespunzător şi 

semnate de persoanele autorizate. 

 

Modelele cuprinse în această secţiune se referă la: 

 

FORMULAR 1: Solicitare de participare la procedura 

 

FORMULAR 2: Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.164 din Legea 

98/2016  privind achiziţiile publice 

 

FORMULAR 3: Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din  

Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice 

 

FORMULAR 4: Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea 

98/2016  privind achizitiile publice 

 

FORMULAR 5: DECLARAȚIE  privind neîncadrarea în prevederile referitoare la 

conflictul de interese conform art.59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

cu modificările și completările ulterioare     

 

 

FORMULAR 6: Formular de oferta  

 

FORMULAR 7:  Inputernicire  

 

 

FORMULAR 8: ACORD DE ASOCIERE în vederea participării la procedura de atribuire 

a contractului de achiziţie publică(dacă este cazul) 
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                                                                                                                        Formular nr.1 

Înregistrat la sediul Autorităţii Contractante 

nr._________data___________ora_____ 

 OFERTANTUL …….................…….........  

Solicitare de participare la procedura 

Către,  

Institutul de Psihiatrie „Socola”, Iasi, 

 Soseaua Bucium, nr.36, oras Iasi, jud Iasi  

Tel. 0374 770 477 , fax  0232 /230990  

            Ca urmare a Invitatiei de Participare nr. __________ apărute pe site-ul Institutului de 

Psihiatrie „Socola”, Iasi si/sau transmise pe e-mail , pentru atribuirea contractului de prestări 

“Servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica” cod CPV 79110000-8-Servicii 

de consultanta si reprezentare juridica (Rev.2) in conformitate cu procedura proprie PO 104-

19 DE ACHIZITIE A SERVICIILOR JURIDICE EXCEPTATE DE LA APLICAREA 

PREVEDERILOR LEGII 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE (Legea 98/2016-art.29, 

alin.3) desfasutata pe 3 etape noi, ___________________________________ 

(denumirea/numele ofertantului), vă transmitem oferta, având un număr de ...........pagini, astfel:  

a) propunerea tehnică și financiară; 

b) documente care însoţesc oferta. 

1. Ne angajăm, în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire, ca, în cazul atribuirii 

contractului:  

a) să încheiem, cu Institutul de Psihiatrie Socola, Iasi contractul de prestari servicii, conform 

prevederilor legale, la invitaţia autorităţii contractante, dar fără a depăşi termenul de valabilitate 

a ofertei. Am luat cunoştinţă de faptul că, în cazul neîndeplinirii vreunuia dintre angajamentele 

stipulate la punctul a), vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului.  

2. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru 

legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea 

participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor 

furnizate/făcute în cadrul procedurii. 

3. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare, 

aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea.  

 

Date de contact operator economic (in vederea comunicarii cu autoritatea contractanta): 

Persoană desemnată.......... 

Adresă: ………………………………… 

Telefon :………………………………… 

Fax :……………………………………... 

E-mail: …………………………………… 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.  

Data completării :[ZZ.LL.AAAA] 

Cu stimă, 

[Nume ofertant],________________________ 

(semnătură autorizată) 
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Formular  nr.2 

 

 

OFERTANT ____________________ (denumirea/numele)  

DECLARAŢIE PRIVIND neincadrarea in prevederile art. 164 

 din Legea 98/2016  

Subsemnatul ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea si datele de 

identificare ale operatorului economic) 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, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea si datele de 

identificare ale operatorului economic), în calitate de candidat/ ofertant/ ofertant asociat/ terţ 

susţinător/ subcontractant al candidatului/ofertantului, la procedura de atribuire prin 

PROCEDURA OPERATIONALA PO 104-19 DE ACHIZITIE A SERVICIILOR JURIDICE 

EXCEPTATE DE LA APLICAREA PREVEDERILOR LEGII 98/2016 PRIVIND 

ACHIZITIILE PUBLICE (Legea 98/2016-art.29, alin.3) desfasutata pe 3 etape, pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii de consultanta, asistenta si reprezentare 

juridica codul CPV 79110000-8, la data de ................ (zi/luna/an), organizată de Institutul de 

Psihiatrie Socola, Iasi, 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 

situaţiile reglementate la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, 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. 18^1 - 

18^5 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;  
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f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  

(2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu 

dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă 

este membru al organului de administrare al respectivului operator economic sau are putere de 

reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. 

Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg 

sus. Înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării 

declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.  

Declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice ca in organele de administrare, de conducere 

sau de supraveghere ale SC………………….(denumirea si datele de identificare ale operatorului 

economic) nu sunt persoane condamnate printr-o hotărâre definitivă pentru infractiunile 

mentionate mai sus.  

Declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice ca in cadrul SC……. (denumirea si datele de 

identificare ale operatorului economic) nu sunt persoane condamnate printr-o hotărâre definitivă 

care sa detine putere de reprezentare, de decizie sau de control pentru infractiunile mentionate 

mai cazul în care această declaratie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.  

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» din Codul 

Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de 

stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe 

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

făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 

ani sau cu amenda».  

Data  

Ofertant,  

Numele si prenumele ………………… (semnătură) 
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Formular  nr.3 

 

OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele) 

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice  

Subsemnatul ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea si datele de 

identificare ale operatorului economic) 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, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea si datele de 

identificare ale operatorului economic), în calitate de candidat/ ofertant/ ofertant asociat/ terţ susţinător/ 

subcontractant al candidatului/ofertantului, la PROCEDURA OPERATIONALA PO 104-19 DE 

ACHIZITIE A SERVICIILOR JURIDICE EXCEPTATE DE LA APLICAREA PREVEDERILOR 

LEGII 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE (Legea 98/2016-art.29, alin.3) desfasutata pe 3 etape, 

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii de consultanta, asistenta si 

reprezentare juridica, codul CPV 79110000-8, organizată de Institutul de Psihiatrie Socola, Iasi, 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 situaţiile reglementate la art. 165 din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice respectiv nu ma aflu in aituatia de a-mi fi încălcat obligaţiile privind 

plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru sa fi fost stabilit 

printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă cu caracter definitiv şi obligatoriu în 

conformitate cu legea statului în care in calitate de operator economic sunt înfiinţat 

1 Declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice ca in organele de administrare, de conducere sau de 

supraveghere ale SC………………….(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic) nu 

sunt persoane condamnate printr-o hotărâre definitivă pentru infractiunile mentionate mai sus. 

 Declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice ca in cadrul SC……. (denumirea si datele de 

identificare ale operatorului economic) nu sunt persoane condamnate printr-o hotărâre definitivă care sa 

detine putere de reprezentare, de decizie sau de control pentru infractiunile mentionate mai sus. 

 Înteleg că în cazul în care această declaratie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii. Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de 

prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a 

adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, 

în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 

împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare 

de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

Data  

Ofertant,  

Nimule si prenumele ………………… (semnătură)  

1 Operatorul economic va fi  exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi 

îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat 

datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea 

acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori 

penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor. 

Prin excepţie operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul 

impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 

10.000 lei. 
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Formular  nr.4 

 

OFERTANT ____________________ (denumirea/numele)  

 

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE de la art. 167 din Legea 

98/2016 

Subsemnatul(a)........................................................................, reprezentant al ............................. 

(denumirea operatorului economic/asociat/subcontractant), participant in calitate de ofertant la 

procedura de achizitie publica PROCEDURA OPERATIONALA PO 104-19 DE ACHIZITIE A 

SERVICIILOR JURIDICE EXCEPTATE DE LA APLICAREA PREVEDERILOR LEGII 

98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE (Legea 98/2016-art.29, alin.3) desfasutata pe 3 

etape, avand ca obiect: servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica, codul CPV 

79110000-8 organizată de Institutul de Psihiatrie Socola, Iasi, declar in numele ofertantului, sub 

sancţiunea falsului în declaraţii, ca NU ne aflam in nici una dintre situaţiile menţionate in cadrul 

articolului 167 din Legea 98/2016:  

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest 

lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care 

se constată încălcarea acestor obligaţii;  

b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activităţii;  

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 

contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a 

unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;  

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera 

că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea 

concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar 

această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;  

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus 

la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai 

puţin severe;  

g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau 

în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui 

contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a 

respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;  

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise 

la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al 

îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în 

măsură să prezinte documentele justificative solicitate;  

i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii 

contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în 

cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o 

influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura 
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de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.  

În cazul în care pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică ne vom afla în una dintre 

situaţiile menţionate mai sus, ne obligam să anunţam această situaţie imediat ce a apărut.  

Înţeleg că în caz contrar vom suporta sancţiunile legii.  

Data  

Ofertant,  

Numele si prenumele ………………… (semnătură)  
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Formular  nr.5 

          OFERTANT  

          ____________________ 

           (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAȚIE  

privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese din    

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Subsemnatul(a).................................................. [se inserează numele operatorului economic-

persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent/terț susținător/subcontractant la 

procedura procedura proprie pentru atribuirea contractului de prestări “Servicii de consultanta, 

asistenta si reprezentare juridica” cod CPV 79110000-8-Servicii de consultanta si 

reprezentare juridica (Rev.2) organizată de către Institutul de Psihiatrie Socola, Iasi, declar pe 

proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de 

fals în acte publice, că nu mă aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice 

situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi 

următoarele:  

    a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ ofertelor a 

persoanelor care 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;  

   b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane care 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 a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;  

   c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii 

concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă 

natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe 

parcursul procesului de evaluare;  

   d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 

propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de 

conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt 

soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 

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

achiziţie implicat în procedura de atribuire;  

   e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 

pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 

inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii 

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

f) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 

propus/terţul susţinător organizat ca societate pe acţiuni cu capital social reprezentat prin acţiuni 

la purtător nu respectă prevederile art. 53 alin. (2) şi (3).   

În sensul dispoziţiilor lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care 

exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul 
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social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea 

generală. 

Persoanele din cadrul autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, 

derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 58-63, din 

Legea nr. 98/2016: 

Dr.Dobre Cristina Elena  - Manager  

Ec.Astefanoaei Alina – Director financiar contabil 

As.Liliana Pintilie – Director de ingrijiri 

Jr.Gina Grecianu - Șef Serviciu tehnic-administrativ 

Ec.Guzu Ionel -Serviciu achizitii 

Ec Bozaru Alina Genoveva – Șef Serviciu achizitii 

Ref.Bordeianu Cristina-Serviciu achizitii 

Cj.Aciobanitei Ionela-membru supleant comisie de evaluare 

 

 

 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

 

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

 

 

 

  Operator economic,  

                                     ................................. 
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 Formular  nr.6 

  

 

  Operator  

  economic                                                                                               ___________________ 

   (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

 

    Către, Institutul de Psihiatrie, „Socola”, Iasi, soseaua Bucium, nr.36, Iasi 

 

    1. Examinând documentația, subsemnaţii........................., reprezentanţi ai ofertantului 

..............................................................................................................., ne oferim ca,                               

                         (denumirea / numele ofertantului) 

în conformitate cu prevederile şi cerinţele solicitate, să prestăm “Servicii de consultanta, 

asistenta si reprezentare juridica” cod CPV 79110000-8-Servicii de consultanta si 

reprezentare juridica (Rev.2), pentru suma totală de ………............................…..lei fără TVA 

(suma în litere şi în cifre), respectiv pentru .... ................lei cu TVA (suma în litere şi în cifre), 

conform prețurilor unitare detaliate în centralizatorul de prețuri anexat la prezentul formular de 

ofertă, pe baza cărora se va stabili valoarea totală a contractului, plătibilă după recepţia 

serviciilor. 

    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 

serviciile în termenul convenit. 

    3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv până la 

data de ..................................., şi ea va rămîne obligatorie pentru           

      (ziua / luna / anul) 

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 de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

   5. Precizăm 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. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă 

pe care o puteţi primi. 

     

    Data _______/_______/_________ 

    __________________________, (semnătură), în calitate de ___________________, legal 

autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ___________________________ 

(denumirea/numele operatorului economic) 

 

oferta pentru şi în numele ____________________________________. 

 

                                                       (denumirea/numele ofertantului) 
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 Formular  nr.7 

 

 

Împuternicire 

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în 

…………………………...…………………………………………………………………, 

înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. …..……………………, CUI ………………, 

atribut fiscal ……, reprezentată legal prin 

…...................................……………………………………………, în calitate de 

………...…………………………, împuternicim prin prezenta pe 

…......………............………………, domiciliat în ……………..........………………… 

…………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. 

………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la 

data de ………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne 

reprezinte la procedura nr. ……………………, organizată de 

…………………………….................în scopul atribuirii CONTRACTULUI 

……………………………………...............................................……………… - autoritate 

contractantă 

…………………………………………………………………………………………….. În 

îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 1. Să 

semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 

procedură; 2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele 

rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 3. Să răspundă solicitărilor de 

clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii. 4. Să depună 

în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. Prin prezenta, împuternicitul nostru 

este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce 

decurg din participarea la procedură. Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de 

identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).  

Data  

Denumirea mandantului …………… S.C. ………………………………… reprezentată legal 

prin ___________________________ (Nume, prenume) ___________________________ 

(Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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OFERTANT ____________________ (denumirea/numele) 

 

 
Formularul nr. 8 

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

Nr. ………………………………………… 

(dacă este cazul) 

 

 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 

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) 

 

ne asociem pentru: 

a) a participa la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 

................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului 

cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 

b) a derula în comun contractul de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 

câştigătoare.  

                  

2. Obiectul acordului: 

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

… __________________________________ 

2.2 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de 

achiziţie publică este: 

 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

2.3 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 
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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 S.C................................, 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 S.C................................, 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, 

___________________ 
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