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Formularul nr. 1 

 
…………………………………………..        

 
 
           

Autoritatea Contractanta 
Denumirea (numele Ofertantului) …………………………………………………… 

  
Nr. ………din ……………. (data) Nr. ………din …………….......(data) 

 
 

 

Scrisoare de înaintare 

 
 

Ca urmare a anunţului de concesionare apărut în SICAP privind aplicarea procedurii de atribuire prin licitatie 
deschisă a contractului de „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare cu 
apă, în comuna Joița,   judeţul   Giurgiu”    noi ............................................. (denumirea/numele
 Ofertantului) vă transmitem alăturat urmatoarele: 

 
1. Documentul ................................... privind garanţia pentru participare (tipul, seria/numărul, 

emitentul), în valoare de ………………..lei. 

2. Documente privind îndeplinirea cerințelor de calificare 

3. Oferta tehnică 

4. Oferta financiară  

5. Alte documente și anexe considerate necesare pentru fundamentarea ofertei, după cum urmează1:  

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

 
Informatii în legatură cu procedura de licitaţie deschisă a contractului mai sus menţionat: 

• Numele persoanei/ persoanelor împuternicite să semneze documentele pentru prezenta procedură 
de licitaţie deschisă; 

• adresa pentru corespondenţă pentru comunicare la prezenta procedură: 

• telefon pentru comunicare la prezenta procedură: 

• fax pentru comunicare la prezenta procedură: 

• e-mail pentru comunicare la prezenta procedură: 

• contul pentru restituirea garanţiei de participare: 
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele         

Data completarii ............... 

Ofertant / Lider de asociatie, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

………………..……......................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
 
 

 
1 Se va complete numai dacă este cazul. Dacă nu se atașează documente suplimentare, se va include 
mențiunea: ”Nu se aplică/ Nu este cazul”. 



 
Formularul nr. 2 

 

 

 

ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI 

 

 
Subscrisa ……………………………………………………………(denumire operator economic), cu sediul social in 

……………………………………………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr 

…………………….., atribut fiscal ……………….., reprezentată legal prin ……………………(nume, prenume), în 

calitate de ……………………….. (functia), împuternicim prin prezenta pe …………………….. (nume, prenume) 

domiciliat în ………………, identificat cu C.I/B.I …….. seria …….., nr. …….., având funcţia de …………., să 

ne reprezinte la procedura privind  „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de 

alimentare cu apă, în comuna Joița,   judeţul   Giurgiu”, organizată de Primăria Joița.  

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.  

Data  

Denumirea  

mandantului  

……………………. _________________________  

(denumire operator economic)  

reprezentată legal prin  

(Nume, prenume)  

(Funcţie)  

(Semnătura autorizată şi ştampila)  

 

 

Specimen de semnatura a persoanei imputernicite  

___________________________ 

 

Note: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de 

identitate, carte de identitate, paşaport).  

Acest formular se va completa de catre Ofertant dacă oferta nu este semnată de către reprezentantul legal / Liderul 

de asociatie dacă oferta nu este semnată de către reprezentantul legal și de către fiecare memebru al unei asocieri 

pentru a împuternici reprezentantul liderului 



 
 

Formularul nr. 3 

 

 

BANCA sau SOCIETATEA DE ASIGURĂRI 
…………………… 
 
(denumire emitent garantie) 
 
 

MODEL DE INSTRUMENT DE GARANTARE 
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a 

contractului  
 

Către  
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Având în vedere procedura de atribuire prin licitație deschisă a contractului pentru „Delegarea 
gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare cu apă, în comuna Joița, 
judeţul   Giurgiu”, noi  (denumirea emitentului), având sediul înregistrat la  
  (adresa emitentului), ne obligăm faţă de comuna Joița : 

 

Să onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea autorităţii contractante, în limita a            
din valoarea estimată a contractului, adică  suma de
 RON (în litere şi în cifre) la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi 
motiva cererea respectivă, în situaţia în care autoritatea contractantă declară că suma cerută de ea 
şi datorată ei este cauzată de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situaţiile 
de la literele a) – b) de mai jos: 

a) ofertantul  (denumirea/numele), şi-a retras oferta în 
perioada de valabilitate a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul       
 (denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul în perioada de valabilitate a 
ofertei; 

 
Prezenta garanţie este valabilă până la data de  . 
În cazul în care părţile sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să 
modifice unele elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentului angajament, se va obţine 
acordul nostru prealabil, în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. 
Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română. 
Competenţe să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de participare sunt 
instanţele judecătoreşti române. 
 
Data completarii ............................ 
 
 
Parafata de Bancă/Societate de Asigurări în ziua luna
 anul _______________ 
(semnătura şi stampila organismului care eliberează aceasta garanţie de participare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formularul nr. 4 

 

OPERATOR ECONOMIC 
 

(denumirea/numele) 
 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către: Comuna Joița 
 
Ca răspuns la Anunțul dumneavoastră de Participare la procedura de atribuire pentru contractul 

„Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare cu apă, în comuna 

Joița, judeţul   Giurgiu”, declarăm următoarele: 

 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul, reprezentant al ofertantului 

… … … … … … … … … … … … … … … … (denumirea/numele ofertantului),  ne oferim să prestam, în 
conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu condiţiile şi termenele limită 
impuse, fără rezerve sau restricţii, serviciile care fac obiectul contractului 
__________________________________________________________________________
________________pentru suma de 
______________________________________________________lei (suma în litere şi în 
cifre), la care se adaugă TVA în valoare de ____________________________________ lei 
(suma în litere şi în cifre). 

 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită caştigătoare, să începem 

prestarea serviciilor conform ordinului de începere şi să terminăm prestarea serviciilor în 
conformitate cu graficul de execuţie din cadrul propunerii tehnice în____________ luni 
calendaristice. 

 
3. Ne angajăm  să  menţinem  această  ofertă valabilă  pentru o durată de  ……..zile,   (durata   

în   litere   şi   în   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 delegare această ofertă, împreuna cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 
5. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastra este stabilită ca fiind câştigătoare, 

să constituim garanţia de bună execuție prevăzută în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. 

 
6. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă 

pe care o puteţi primi. 
 
 
Data           /       _/            
 

………………………………(Nume/Prenume),  în  calitate  de ………………………………….,  legal  autorizat  să 
semnez oferta pentru şi în numele……………………………………………………………………. (denumirea/numele 

ofertantului) (semnatura autorizată) 



 

 
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA 

 
1. Detalierea tarifelor aferente serviciului de alimentare cu apa  

 
Nr. 
Crt 

Denumirea activităţii UM Tarif 
unitar fără 

TVA 

TVA Tarif 
unitar 

inclusiv 
TVA 

1 Distribuție apa mc    
 
 

2. Nivelul anual al redeventei este de ….. 
 
 
 

………………………………(Nume/Prenume),  în  calitate  de  ……………………………. ,  legal  autorizat  să semnez 
oferta pentru şi în numele ………………………………………………. (denumirea/numele ofertantului) (semnatura 

autorizată)



 

 
 

Formularul nr. 5 

 

ACORD DE ASOCIERE 

Nr. ……. din ………………… 
 

 
1. Părțile acordului: 
 
1 ............................................................... 
2 ................................................................ 
3 …………………………………………………………………………. 
(denumirea si datele de identificare ale partilor) 
 
2. Obiectul contractului  
2.1. Asocierea a convenit să desfășoare în comun următoarele activitati: 
a) Participarea la procedura de achiziție publică organizată de __________________ pentru atribuirea 
contractului având ca obiect________________________; 
b) Derularea în comun a contractului de achiziție publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câștigătoare. 
2.2. Activități ce se vor realiza în comun: 
a)...........................................................; 
b)........................................................... . 
2.3. Contribuția financiară/tehnică/profesională a fiecărei părți la îndeplinirea contractului de achiziție publică: 
1. ....... % Societatea ................................................; 
2. ....... % Societatea ................................................ 
3. ……… % Societatea ……………………………………………………….. 
2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați se va 
efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
1. ....... % Societatea ................................................; 
2. ....... % Societatea ................................................ 
3. ………   % Societatea …………………………………………………….. 
 
3. Durata asocierii: 
3.1.  Durata Asocierii constituită în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire 
și se prelungește corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind 
câștigătoare a procedurii de achiziție). 
 
4. Condițiile de administrare și conducere a asocierii: 
4.1. Se împuternicește (denumirea operatorului economic) având calitatea de lider al asocierii pentru întocmirea 
ofertei comune, semnarea și depunerea acesteia în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord, 
precum și pentru constituirea garanțiilor de participare și de bună execuție. 
4.2. Se împuternicește (denumirea operatorului economic) având calitatea de lider al asocierii pentru semnarea 
contractului de achiziție publică în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării 
asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție. 
4.3. Se împuterniceşte (denumirea operatorului economic) având calitatea de lider al asocierii, a fi responsabil 
pentru îndeplinirea contractului. Toţi asociaţii îşi asumă răspunderea solidară pentru execuţia contractului. 
4.4. Se împuterniceşte (denumirea operatorului economic) având calitatea de lider al asocierii, să se oblige şi să 
primească instrucţiuni de la şi în numele asociaţilor individual şi colectiv, în folosul partenerilor de asociere.  
4.5. Asociaţii se obligă să rămână în asociere pe întreaga durată a contractului, sub sancțiunea suportării solidare 
a despăgubirilor și daunelor-interese prevăzute în contractul de achiziție publică. 
 
5. Incetarea Acordului de Asociere: 
5.1. Asocierea își incetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activiăților prevăzute la art. 2 din acord; 
c) alte cauze prevăzute de lege. 
 
 
6. Comunicări: 
6.1. Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la adresele 
menționate la art. 1; 
6.2. De comun acord asociații pot stabili și alte modalități de comunicare. 
 
7. Litigii: 



 

7.1. Litigiile intervenite între părți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluționate 
de către instanța de judecată competentă. 
 
8. Alte clauze: 
_________________________________________________________________________ 
 
Prezentul acord a fost încheiat într-un numar de __ exemplare, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru 
autoritatea contractantă. 
 
 
Liderul asocierii 
…………………. 
(denumirea) 
         
L. S. 
 
      
Asociat 1          Asociat 2    Asociat 3 
………………….         …………………...        ………………… 
 (denumirea)                (denumirea)            (denumirea) 
   
     L. S.             L. S.                L. S. 
 
 
 
 
Notă:  
prezentul acord de asociere constituie un model orientativ și se va completa în funcție de cerințele specifice ale 
obiectului contractului de achiziție publică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Formularul nr. 6 

 
 

OPERATOR ECONOMIC 
 

(denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI 

 
 
 
 
Subsemnatul, reprezentant legal al…………………………………………………………….(denumirea/numele si sediul/adresa 
operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 
An 2017 2018 2019 
Cifra de afaceri    

 
 
 
 
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor 
care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante cu privire la orice aspect tehnic şi 
financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 
 
Operator economic 
 
 (semnatura autorizată) 
 
 
 
Notă: În cazul unei asocieri, Formularul nr. 6 se completează de fiecare membru al asocierii 

 

 

 

 



 

  
 
 

 
Formularul nr. 7 

 

OPERATOR ECONOMIC 
 

(denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 

Subsemnatul, reprezentant legal al…………………………………………………………….(denumirea/numele si sediul/adresa 

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 ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor 

care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante cu privire la orice aspect tehnic şi 

financiar în legatură cu activitatea noastră. 

 

 
Operator economic 

 
 (semnatura autorizată) 

 
 
 

Notă: În cazul unei asocieri, Formularul nr. 7 și anexa la acesta se completează de fiecare membru al 
asocierii



 

 

 
 

ANEXA LA FORMULARUL nr. 7 
 

Nr. 
Crt. 

Obiectul 
contractului 

Codul CPV Denumirea/nu
mele 

beneficiarului/
clientului 
Adresa 

Calitatea 
prestatorului 

*) 

Preţul total al 
contractului 

Procent 
îndeplinit de  

prestator 
% 

Perioada de 
derulare**) 

1 2 3 4 5 6 7 9 
        
        
        
        
        
        

 
 

Operator economic 
 

(semnatura autorizată) 
 
 
 

*) 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 perioada de începere şi de finalizare a prestării. 

 
 



 

Formularul nr. 8 
 

OPERATOR ECONOMIC 
 

(denumirea/numele) 
 

 

DECLARAŢIE 
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT, AL 

CADRELOR DE CONDUCERE ȘI AL PERSOMALULUI IMPLICAT ÎN DERULAREA 
CONTRACTULUI 

  
 

Subsemnatul,………………………………………………………….,  reprezentant legal al 
........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), în calitate de (ofertant unic/ lider de asociere/ asociat, se alege 
calitatea corespunzătoare)  declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile 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, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 
 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 
Personal angajat         
Din care 
personal 
de 
conducere 

        

Personal efectiv alocat 
pentru îndeplinirea 
contractului 

        

Din care personal de 
conducere efectiv 
alocat pentru 
îndeplinirea 
contractului 

        

 
 
 
Data completării,                                                                       Operator economic, 
...................... 
                                                                                                 ................................. 

                                                                                                (semnătură autorizată) 
 
 

Notă: În cazul unei asocieri, Formularul nr. 8 și Anexa la acesta se completează de fiecare 
membru al asocierii 

 



 
ANEXA LA FORMULARUL NR. 8 

 
Personal implicat în derularea prezentului contract 

 
 
 
 

Lista experti pentru implementarea Proiectului, conform cu cerintele din Caietul de Sarcini (specialistilor atestati/autorizati nu li se solicita experienta 
profesionala generala sau specifica) 

 

Numele şi 
prenumele 
expertului 

Poziţia 
propusă 

Sarcinile si 
responsabilitatile 

principale 
incredintate 
expertului 

Ani de experienţa 
profesională Nivelul 

Educaţional 

Experienţa profesională ofertata Documente  
doveditoare  

atasate 
generala specifica 

        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 
 
 
 

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil pentru îndeplinirea 
contractului de achiziţie publică. 

 
 
 

Data completării,                                                                       Operator economic, 
...................... 

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



 
   

Formularul nr. 9 

OPERATOR ECONOMIC 
 
(denumirea/numele) 

 
 

 

DECLARAŢIE 
Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 

 
 

 Subsemnatul,………………………………..representant legal al ........................................................... (denumirea/numele şi 
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile 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, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii 
reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect 
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 
      Operator economic, 

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

 
 
 
 
 

Note:  
1. În cazul unei asocieri, Formularul nr. 9 și Anexa la acesta se completează de fiecare membru al asocierii 
2. În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit de 

angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare 
pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXA LA FORMULARUL NR. 9 
 
 
 
 

LISTĂ 
privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

U.M Cantitate Forma de deţinere 

    Proprietate În chirie1 
      
      

 

Operator economic, 
…….........………………. (semnătură autorizată ) 

 
 

1 Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor. 
 



 

 
Formular nr. 10 

Formular nr. 10 A 
Angajament terţ susţinător financiar 
 
Terţ susţinător financiar 
.......................... (denumirea) 
 

ANGAJAMENT 
Ferm privind susţinerea capacitatii economico-financiara 

- cifra de afaceri - 
ale ofertantului/grupului de operatori economici 

 
Către, ................................................................................ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului …………………………………….., noi .................................. 
(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................................. (adresa si datele 
de identificare ale terţului susţinător financiar), ne obligăm ca, în situația în care contractantul 
................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) întâmpină 
dificultăți de natură financiară, pe parcursul derulării contractului, să garantăm, necondiţionat şi irevocabil, 
entitatii contractante achizitoare susținerea financiară pentru îndeplinirea contractului conform ofertei 
prezentate şi a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea 
contractantă. 
 
Sustinerea financiara se refera la:  
 
 □ cifra de afaceri pentru indeplinirea cerintei de calificare 1 de la capitolul III.1.2 din Instructiuni pentru 
ofertanti (FDA), 
  
Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în 
propunerea financiară. 
 
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 
răspundem faţă de entitatea contractanta in conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) și (3) din Legea nr. 
100/2016, astfel:  
- La acest angajament de sustinere, se anexeaza documentele transmise de noi……..…….. (denumire tert 
sustinator) la dispozitia ofertantului…………………. (denumire ofertant), din care rezulta modul efectiv prin care 
noi vom asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, in conformitate cu cerintele din documentatia 
de atribuire si informatiile completate in DUAE generat in cadrul ofertei 
- Avand in vedere faptul ca sustinerea noastra …………………. (denumire tert) vizeaza resurse 
netransferabile, respectiv cifra de afaceri, prin angajamentul nostru ne asumam raspunderea  in fata entitatii 
contractante cu privire la indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina 
dificultati pe parcursul derularii contractului. Ne angajam ca in cazul in care contractantul intampina dificultati 
pe parcursul derularii contractului, sa preluam si sa executam, prin incheierea unui contract in acest sens, 
partea din contractul incheiat intre contractantul initial si entitatea contractanta pe care ofertantul……………..…. 
(denumire ofertant) in cazul in care este declarat castigator va fi in imposibilitatea de a-l derula mai departe. 
Contractul incheiat va respecta aceleasi conditii ca si contractul incheiat intre ofertantul………….……. (denumire 
ofertant) si entitatea contractanta in calitate de beneficiar al lucrarii.  
- De asemenea, intelegem pe deplin faptul ca, avand in vedere faptul ca sustinerea acordata se refera la 
situatia economico-financiara, entitatea contractanta poate solicita ca atat operatorul economic……………….. 
(denumire ofertant), cat si noi……………..……. (denumire tert sustinator) sa raspundem in mod solidar pentru 
executarea contractului sectorial de servicii.  
 
 
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 
100/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a 
obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere financiară acordat 
............................................................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori 
economici). 
 



 

Data completării................................... 
 
Terţ susţinător, 
(semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
Notă: Indiferent dacă există un singur sau mai mulţi susţinători, cerinţa privind cifra de afaceri / va fi îndeplinită 
în întregime de către o singură persoană, respectiv un singur terţ susţinător. 
 
  



 

 
  
Formular nr. 10 B  
Angajament terţ susţinător al capacităţii tehnice şi/sau profesionale 
 
Terţ susţinător tehnic si/sau profesional 
..........................(denumirea) 
 

ANGAJAMENT 
Ferm privind susţinerea capacitatii tehnice și/sau profesionale 

ale ofertantului/grupului de operatori economici 
 
 
 
Către, .......................................................................... 
(denumirea autorității 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 servicii 

_________________________________________ 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. 100/2016, 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) 

 
 
 
 
 
Notă: Indiferent dacă există un singur sau mai mulţi susţinători, cerinţa privind experienţa similară va fi 
îndeplinită în întregime de către o singură persoană, respectiv un singur terţ susţinător. 
 
  



 

 
 

Anexa 1 la Formularul nr.10B 
 

Declaratie 
 
 

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ......................................(denumirea terului sustinator tehnic si 

profesional), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele 

prezentate in tabelul anexat privin logistica, utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispun si care 

urmeaza a fi folosite efectiv pentru indeplinirea contractului de achizitie pubica................... 

.......................................................................................... sunt reale. 

Declar de asemenea ca vom disponibiliza aceste resurse neconditionat, in functie de necesitatile care vor aparea 

pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica avand ca 

obiect............................................................... (obiectul contractului). 

 

LISTA 

privind logistica, utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice aflate in dotare si care urmeaza a fi 

efectiv folosite pentru indeplinirea contractului de achizitie publica 

 

 

Nr. Crt. Denumire 

utilaje/echipamente/instalație 

U.M. Cantitate Forma de deținere 

Proprietate In chirie  

      

      

      

 

 
Prezenta declaratie este anexa la “Angajamentul ferm” privind sustinerea noastra tehnica si profesionala oferita 
……………………………………………………………………… (denumirea ofertantului/ candidatului/ grupului de operatori 
economici).  
 
 
Data completarii, ……………………  
 

Tert sustinator, 
 …………………………………  

(semnatura autorizata) 
 

  



 

 
 

Anexa 2 la Formularul nr.10B 
 

Declaratie 

 

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ......................................(denumirea terului sustinator tehnic si 

profesional), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele 

prezentate in tabelul anexat privin personalul angajat și al cadrelor de conducere de care dispun si care urmeaza 

a fi folosite efectiv pentru indeplinirea contractului de achizitie pubica................... 

.......................................................................................... sunt reale. 

Declar de asemenea ca vom disponibiliza aceste resurse neconditionat, in functie de necesitatile care vor aparea 

pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica avand ca 

obiect............................................................... (obiectul contractului). 

 

LISTA 

privind personalul angajat si al cadrelor de conducere care urmeaza a fi 

efectiv alocate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica 

 

 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 

Personal 

angajat 

        

Din care 

personal de 

conducere 

        

Personal 

efectiv 

alocat 

pentru 

îndeplinirea 

contractului 

        

Din care 

personal de 

conducere 

efectiv 

alocat 

pentru 

îndeplinirea 

contractului 

        

 

Anexez declaratie, CV-urile personalului de conducere precum si a personalului care va fi alocat efectiv pentru 
indeplinirea contractului de achizitie publica.  



 

Subsemnatul, declar ca informatiile furnizate, referitoare la experienta anterioara, capacitatile tehnice si 

personalul angajat sic el de conducere 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 scopil verificarii datelor prezentate in aceasta declaratie.  

 

Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte personae juridice, sa 

furnizeze informatii reprezentatilor autorizati ai …………………………………… (denumire si adresa autoritatii 

contractante), cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.  

 

Prezenta declaratie este anexa la “Angajamentul ferm” privind sustinerea noastra tehnica si profesionala oferita 

……………………………………………………………………… (denumirea ofertantului/ candidatului/ grupului de operatori 

economici).  

 

Data completarii,  

 

…………………… 

 
 Tert sustinator,  

…………………………………  
(semnatura autorizata) 

 

 

  



 

Formularul nr. 11 

 

OFERTANT 

________________________________________ 

(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), in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului……………………………… 

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului 

de servicii ____________________________________ organizată de 

_______________________________________ declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, 

vom respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca. 

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, vom 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 

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;  

si denumirea reprezentantului imputernicit) 

_________________ (semnatura si stampila) 

 

 

 

 

 

  



 

Formularul nr. 12 

 

Operator economic 
................................ 
 

 
DECLARAȚIE  

 
Privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la  

art. 79, 80 și 81 din Legea nr. 100/2016 
 
 

 
 

S.C. ____________________________________________ (denumirea, numele operatorului 

economic), având ca reprezentant legal pe ____________________, în calitate de ofertant la 

procedura de atribuire a contractului de concesiune pentru ”Delegarea gestiunii prin concesiune a 

serviciului public de alimentare cu apa, in comuna Joita, judetul Giurgiu”, la data de ______________ 

(zi/luna/an), organizata de Comuna Joița, declarăm pe proprie răspundere ca societatea sus menţionată 

nu se află în niciuna dintre situațiile care se constituie în motive de excludere așa cum sunt acestea 

reglementate la art. 79, art. 80 și art. 81 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și 

concesiunile de servicii. 

 

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

Operator economic, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat si terțul susținător, dacă este 

cazul. 

 

 

 
 



 

 
Formularul nr. 13 

 

Operator economic 
................................ 
 

DECLARAŢIE 
privind evitarea conflictului de interese 

 
 

 
1. Subsemnatul/a……………………, reprezentant legal al ………………………………………… în calitate de 

…………………….(lider/ofertant asociat/terț susținător), la procedura privind atribuire a contractului de 

concesiunepentru ”Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare cu apa, in comuna 

Joita, judetul Giurgiu”, în temeiul art. 42 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile 

de servicii, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, faptul că operatorul economic nu 

se află în niciuna dintre situațiile potential generatoare de conflict de interese așa cum sunt acestea 

reglementate la art. 44 alin. (1) și (2) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de 

servicii. 

 

Precizam numele persoanelor ce dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante și a persoanelor 

implicate în procedura de atribuire:  

• Tanase Constantin – Primar; 

• Paun Alexandru – Aurel – Viceprimar; 

• Catrina Roxana Elena – Secretar; 

• Dinu Florentina – Contabil; 

• ….- Responsabil achizitii publice????; 

• ……. – Consilier….. 

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 

modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de 

concesiune sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de concesiune. 

3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și 

documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 

furnizeze informații reprezentanților autorizați ai primăriei comunei Joița, cu privire la orice aspect tehnic şi 

financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

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

Operator economic, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 

A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat si terțul susținător, dacă este cazul. 
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