
 

Formularul nr. 1 

Operator Economic 

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

 (denumirea) 

DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice 

 (evitarea conflictului de interese) 

 

1. Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant 

împuternicit al ..................................., (denumirea/numele și sediul/adresă operatorului 

economic) în calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț 

susținător al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de Servicii de 

colectare - transport a deşeurilor municipale de pe teritoriul UAT DETA, județul TIMIȘ 

organizata de către …………………………………………………, declar pe proprie 

răspundere sub sancţiunea excluderii din procedură și sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 

acte publice, că NU mă aflu în situaţii potenţial generatoare de 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 
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funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de 

achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

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

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

derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi 

desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .................................... 

(denumirea și sediul autorității contractante), cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în 

legătură cu activitatea noastră. 

5. Persoanele cu functie de decizie in cadrul Autoritatii Contractante, cele cu putere de 

reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum si cele implicate in procedură 

din partea acestuia din urma, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea 

procedurii de atribuire sunt urmatoarele: ………………………………………. 

   

Data completării:............................... 

 

 

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Operator Economic  

_________________  

     (denumirea)  

Formularul nr. 2 

 

 

Declarație de acceptare a condițiilor contractuale si a conditiilor din Caietul de sarcini 

  

 

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), 

reprezentant legal/împuternicit al ................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 

candidatului/ofertantului), în nume propriu, declar că sunt de acord cu toate prevederile 

contractului de servicii si cu toate conditiile din Caietul de sarcini, publicate în cadrul 

prezentei proceduri de atribuire, şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în 

conţinutul acestora.  

 

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

 

 

Operator economic, 

 

(nume şi prenume, semnatură şi ştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formularul nr. 3 

Operator economic  

_________________  

(denumirea/numele)  

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului,  

social şi al relaţiilor de muncă 

 

 

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), 

reprezentant legal/ imputernicit al ……………………….. (denumirea 

ofertantului/subcontractantului) declar pe propria răspundere că mă angajez ca pe toată 

durata de îndeplinire a contractului de servicii să respect reglementările obligatorii în 

domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul 

Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi 

acordurile internaţionale în aceste domenii.  

 De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de 

obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă. 

 

 

 

 

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

 

Operator economic 

(nume şi prenume, semnatură şi ştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formularul nr. 4 

 

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea 

completă] 

 

Formular de Oferta 

Data: [introduceți ziua, luna, anul] 

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare] 

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

 

Către: Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea] 

 

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Contractul 

ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile 

specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră 

Tehnică și Financiară. 

 

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate 

de Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei: 

ofertăm prețul total de ______ [Autoritatea Contractantă introduce moneda procedurii] 

[introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], fără TVA, la care se 

adaugă TVA de ______ [introduceți suma în cifre și litere],  

 

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că: 

1. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. ____ 

[introduceți detalii], comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți 

numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de 

Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea 

Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta; 

2. dupa examinarea continutului Caietului de Sarcini si utilizarea perioadei de elaborare a 

ofertei pentru clarificarea continutului acestora, ne insusim informatia din Anexele la 

Caietul de Sarcini referitoare la documentatiile tehnico-economice existente si incluse in 

acesta ca si cum ar fi fost realizate de noi  

3. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile 

legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea 

comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 

98/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016; 

4. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în 

totalitate, fără nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la 

forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare 

și documentele achiziției; 

5. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă 

asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a 

acestor documente; 

6. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte 

și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea; 

7. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe 

perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, 

neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;  

8. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și 

comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de 

Autoritatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit 



aceste documente; 

9. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de 

performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, 

finalizarea activităților și transmiterea rezultatelor.  

 

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ 

[introduceți numărul] zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne 

va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de 

expirarea perioadei menționate.  

 

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în 

această procedură declar că: 

1. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici 

pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția 

2. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de 

conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să 

anunțăm imediat Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe 

perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului 

3. noi, împreună cu subcontractanții propuși [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea 

completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități 

au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost 

utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în 

care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie 

după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării 

procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru 

demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE. 

4. noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților 

susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate 

pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, 

în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor 

depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada 

derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, 

pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin 

documentele achiziției  

5. am citit și înțeles pe deplin conținutul modelului de Contract din Documentația de 

Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de 

denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice. 

6. până la încheierea şi semnarea contractului de achiziție publică de lucrari această Ofertă, 

împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea 

Autorității Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui 

un angajament ferm pentru noi. 

7. Precizăm că: 

 depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de 

Ofertă separat, marcat în mod clar “Ofertă Alternativă”; 

 nu depunem Ofertă Alternativă. 

[Se bifează opțiunea corespunzătoare.] 

[Autoritatea Contractantă elimină punctul vii. în cazul în care în Fișa de date a 

achiziției nu se prevede posibilitatea depunerii de Oferte Alternative] 

8. Înțelegem că Autoritatea Contractantă  



a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă 

dreptul de a anula procedura în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor 

stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016. 

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă 

pe care o poate primi. 

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de 

situațiile menționate anterior și garantăm că nu vom ține Autoritatea 

Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație. 

9. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție 

de ___ [introduceți procentul stabilit în Fișa de date a achiziției] din prețul Contractului. 

10. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului 

pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă 

(individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant). 

11. Văzând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, 

art. 123, alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 

101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea 

Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele 

noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial şi dreptul de proprietate 

intelectuală: 

 

Nr. Crt. Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară 

[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful 

nr. ...] 

1.  .... [introduceți informația] 

2.  .... [introduceți informația] 

 

De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele 

pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din 

Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele: 

 

Nr. Crt.  Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din 

Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale 

1.  .... [prezentați motivul] 

2.  .... [prezentați motivul] 

 

 

Semnătura (electronică extinsă, bazată pe 

certificat calificat, eliberat de un furnizor de 

servicii de certificare acreditat în condițiile legii) 

a reprezentantului Ofertantului,  

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

Numele semnatarului, așa cum este acesta 

identificat în DUAE la rubrica „Informații privind 

reprezentanții operatorului economic” 

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

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei  ...................................................................... 

  

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexă la Formularul de ofertă  

Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

 

  

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

pentru servicii 

 

 

Nr. 

crt 
Denumire 

UM 

 

Cantitate 

 

Pret unitar 

Lei/ UM, 

fara TVA 

Valoare totala 

 

Lei, fara TVA 

1 

Servicii de colectare - transport 

a deşeurilor municipale de pe 

teritoriul UAT ORASUL DETA, 

județul TIMIȘ 

LUNA 

 

12 
  

 TOTAL  

2 

Prețul unitar (pe metru cub), cu 

care va încheia contractele 

pentru colectarea și transportul 

deșeurilor municipale la centrul 

de colectare Deta, inclusiv 

pretul de depozitare la statia de 

transfer Deta, cu persoanele 

juridice din UAT DETA. 

metru 

cub 

 

  

 

Data completării:...................... 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

NOTA: PRESTATORUL VA ÎNCHEIA CONTRACTE CU FIECARE PERSOANA JURIDICA, 

PENTRU SERVICIILE DE COLECTARE ȘI TRANSPORT DESEURI MUNICIPALE, IAR 

CONTRA-VALOAREA CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI COLECTATE ȘI PREDATE LA 

CENTRUL DE COLECTARE DETA SE VOR SUPORTA DE CĂTRE PRESTATOR, ÎN BAZA 

UNUI CONTRACT PE CARE PRESTATORUL ÎL VA ÎNCHEIA CU OPERATORUL 

CENTRULUI DE COLECTARE DETA. RECIPIENȚII DE PRECOLECTARE DEȚINUȚI DE 

PERSOANELE JURIDICE SUNT PUBELE DE 240 L ȘI CONTAINERE 1 MC. ÎN ACEST SENS, 

ÎN ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA, PRESTATORUL VA DECLARA ȘI PREȚUL 

UNITAR (PE METRU CUB), CU CARE VA ÎNCHEIA CONTRACTELE PENTRU 

COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR MUNICIPALE LA CENTRUL DE 

COLECTARE DETA, INCLUSIV PRETUL DE DEPOZITARE LA STATIA DE TRANSFER 

DETA, CU PERSOANELE JURIDICE DIN UAT DETA. 



Formular nr. 5 

 

Acord de asociere 

In conformitate cu art. 53 din Legea 98/ 2016 privind achiztiile publice 

 

Nr.....................din.................................. 

 

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI  

Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

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

nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului 

din ......................................... sub nr...........................,cod unic de 

înregistrare...................................., cont ............................................deschis 

la............................................................... reprezentata de 

......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de 

asociat -LIDER DE ASOCIERE 

şi  

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

Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul 

Comerţului din ........................................ sub nr............................,cod unic de 

înregistrare...................................., cont .............................................deschis 

la............................................ reprezentata de .................................................................având 

funcţia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT 

 

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în 

vederea……………………..conform Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către 

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

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI 

Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a 

contractului, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. 

 

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE 

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie................................................................. 

........................................... Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către liderul 

de 

asociere…………………………………………………………………………………………

…, desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primească instrucţiunile pentru şi în numele 

oricăruia şi tuturor membrilor asocierii. 

 

Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi individual în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte 



toate obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul. 

Art. 6. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii 

vor fi următoarele: 

…............................................................................................. % (în litere), 

…............................................................................................. % (în litere) 

Art. 7. Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării 

contractului, acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte 

ori situaţia o cere. 

Art. 8. Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta 

modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul 

legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a 

Beneficiarului. 

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare 

a lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul 

de asociere) şi Beneficiar. 

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 

 

LIDER ASOCIAT   

semnătura 

 

ASOCIAT 1 

semnătura   

 

 

NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi 

alte clauze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 

Formular nr. 6 

 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 

 

 La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre __________________ 

__________________________ privind executia ________________________________ 

           (denumire autoritare contractanta) 

la “_______________________________________________________________”. 

                                                                          (denumire contract) 

1. Parti contractante: 

 

 Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________ 

____________________, reprezentata prin __________________ Director General si 

              (adresa,tel.,fax)                                                      

 

______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general 

si 

 

S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________, 

                                                                                                                                     

(adresa,tel.,fax)                                                      

reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ 

Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 

 

2. Obiectul contractului: 

 

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: 

            (lucrari,produse,servicii) 

 

- ____________________ 

- ____________________. 

 

Art.2. Valoarea  ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. 

                                 (lucrari,produse,servicii) 

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 

            

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general                                                                                                                                

a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate 

                                                                                                                       



(lucrari,produse,servicii) in perioada respectiva. 

- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ 

                (lucrarilor, produselor, serviciilor) 

____________________________ de catre beneficiarul __________________________ 

                (lucrarilor, produselor, serviciilor)                                                       (denumire 

autoritare contractanta) 

 

Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu  

                                                                 (lucrarilor, produselor, serviciilor) 

contractul, esalonata conform graficului anexa la contract. 

 

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii 

procesului verbal incheiat la terminarea ________________________. 

                                                                                        (lucrarilor, produselor, serviciilor) 

 

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu 

dispozitiile legale. 

 

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ 

                                                                                                                    (lucrarilor, 

produselor, serviciilor) 

si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul 

general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere 

din valoarea ____________________ nerealizata la termen. 

                                                                                 (lucrarilor, produselor, serviciilor) 

 Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va 

platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. 

 

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si 

responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform 

contractului______________________________________________________________. 

                                                                                      (denumire contract) 

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este 

posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala. 

 

 Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare 

parte. 

 

______________________    _________________________ 

              (contractant)             (subcontractant)                                                  

 

 

 

 

 

 



 

Operator economic                                                                           Formular nr. 6A 

 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite  

de subcontractanţi şi specializarea acestora  

 

 

 

 Subsemnatul, reprezentant legal/împuternicit 

al..........................................................................................., (denumirea/numele şi 

sediul/adresa candidatului/ofertantului) 

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, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

..........................................................................  (denumirea şi adresa autoritaţii contractante) 

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 

……………………………………………………...... (se precizează data expirării perioadei 

de valabilitate a ofertei). 

 

 

            

Nr. 

Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din 

contract ce urmează a fi 

subcontractante 

Acord subcontractor cu 

specimen de semnatură 

    

    

    

 

 

 

Operator economic, 

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

(semnatura autorizată) 

 


