
 

 

FORMULARE 

   

 Secţiunea „Formulare” 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 tuturor ofertelor depuse.   

Fiecare ofertant care participă în mod individual sau ca asociat la procedura pentru atribuirea 

contractului de achiziție publică are obligația de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei 

secțiuni, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate. 

Prezentarea oricăror alte formulare considerate de către ofertant ca fiind necesare pentru oferta 

depusă nu este restricționată de către autoritatea contractantă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULAR nr. III.1.1/1 

OPERATOR ECONOMIC 

____________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din  

Legea 98/2016 privind achizitiile publice 

 

 

Subsemnatul(a) .................................................. reprezentant împuternicit al 

………………………………………………………………………………........................................ 

(denumirea ofertant/ofertant asociat/terţul susţinător/subcontractant) în calitate de ofertant 

la procedura de ............................................................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect „………………………………….”, cod CPV 

………………., la data de .............................. (zi/luna/an), organizată de COMPANIA 

MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ŞI PASAJE BUCUREŞTI S.A., declar pe propria răspundere, 

sub sancţiunea excluderii din procedură  de achiziţie publică  și sub sancţiunile aplicabile faptei de 

fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevazută la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice, respectiv:  

(1) nu s-a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de mine, sau nu am luat 

cunoştinţă în orice alt mod că am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

a) nu am participat la 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 am fost condamnat; 

b) nu am participat la 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 am fost condamnat; 

c) nu am participat la infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, 

prevăzute de art. 181 - 185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care am fost condamnat; 

d) nu am participat la 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 am fost condamnat; 

e) nu am participat la 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 am fost condamnat; 

f) nu am participat la 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 am fost condamnat; 
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g) nu am participat la actiuni de fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind 

protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

    (2) De asemenea, declar ca nu exista persoana condamnată printr-o hotărâre definitiva care sa 

fie membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului 

economic sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 

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

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

 

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

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 «Falsul în Declaraţii» din 

Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii 

de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, 

atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei 

consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda» 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

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

declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

 

 

Data completarii : ....................................................... 

 

 

 

 

Operator economic, 

………………………. 

(semnătura autorizată ) 

 

  



FORMULAR nr. III.1.1/2 

OPERATOR ECONOMIC 

____________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165, 166 si 167 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

 

 

 

Subsemnatul(a) .................................................. reprezentant împuternicit al 

………………………………………………………………………………........................................

..... 

(denumirea ofertant/ofertant asociat/terţul susţinător/subcontractant) în calitate de ofertant la 

procedura de ............................................................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect „………………………………….”, cod CPV 

………………., la data de .............................. (zi/luna/an), organizată de COMPANIA MUNICIPALĂ 

STRĂZI, PODURI ŞI PASAJE BUCUREŞTI S.A.,  declar pe proprie răspundere că: 

1. Mi-am îndeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor si contribuţiilor de asigurari 

sociale catre bugetul general consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165, alin. (1) si 

art. 166, alin. (2) din Legea 98/2016.  

2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situaţii prevazute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, 

respectiv:  

   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 

de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic 

 

Subsemnatul 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 privind eligibilitatea 

noastră, precum și experiența, competența si resursele de care dispunem. 

 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante, cu privire la orice 

aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

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

 

 

 

Operator economic, 

………………………. 

(semnătura autorizată ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULAR nr. III.2.1/1 

OPERATOR ECONOMIC 

____________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

Declaratie privind neincadrarea in situatia unui conflict de interese 

Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art. 60 

din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice 

 

 

Subsemnatul(a).............................................................................…. (denumirea, numele), în calitate 

de ofertant/ofertant/ofertant asociat/subcontractant propusi/terti sustinatori la procedura de 

…………………………..................…… (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului 

având ca obiect ...............................................................(denumirea obiectivului şi codul CPV), la 

data de .............. (zi/lună/an), organizată de ..............................................……… (denumirea entitatii 

contractante), declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, declar pe propria 

răspundere că nu ma aflu in conflict de interese cu autoritatea contractanta.................. 

 

Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Reguli de evitare a conflictului de interese 

“ART. 59 

În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii 

personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în 

numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care 

pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un 

alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori 

independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 

ART. 60 

(1) Reprezintă 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, reglementate cu titlu 

exemplificativ: 

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. 

(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana 

care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul 

social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.” 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 

inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 

declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din 

Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, facută unei persoane dintre 

cele prevazute la art. 175 sau unei unitați în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea 

producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 

împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă». 

 

Subsemnatul declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în situația unui conflict de 

interese cu persoanele care dețin funcții de conducere sau sunt implicate în procesul de achiziție 

publică din cadrul CMSPPB SA. 

 

Data                                                                                       

Ofertant, 

Numele și prenumele 

....................................………………… 

(semnătură) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FORMULAR nr. III.2.2/2 

OPERATOR ECONOMIC 

____________________ 

(denumirea/numele) 

 

MODEL 

ACORD DE ASOCIERE 

Nr. ________ din _______________ 

 

 

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI  

 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

 

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

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

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

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

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

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

 

si  

 

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

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

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

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

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

ASOCIAT 

 

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 

 

Art. 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din:  

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

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

➢ (iii - Asociat n),   

 

având ca scop: 

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

____________________________________ 

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

comune ca fiind câştigătoare,  

 cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.  



Art. 2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Autoritatea Contractantă, în vederea îndeplinirii obligațiilor 

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

câștigătoare urmare transmiterii de către ____________________ a comunicării rezultatului procedurii.  

 

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

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

 

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

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

în vederea realizării scopului Asocierii.      

 

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI 

 

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

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

tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de Beneficiar. 

 

CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

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

Contractul atribuit va fi semnat cu Autoritatea Contractantă de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat 

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

Asocierii, de la Autoritatea Contractantă, să poarte întreaga corespondență cu Autoritatea Contractantă și, 

totodată, va deține puterea de reprezentare a Asocierii în relația cu Autoritatea Contractantă. 

 

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

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

 

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

responsabilitățile și obligațiile decurgând din sau în legătură cu Contractul.   

 

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

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

Partea culpabilă.  

 

Art. 4.5. In situația în care Autoritatea Contractantă suferă un prejudiciu în implementarea / derularea 

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

obține recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin 

acțiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii. 

 

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

 

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

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

b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului; 

c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere și Autoritatea Contractantă, în conformitate 

cu prevederile Contractului. 

 



CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE 

 

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

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

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

 

Datele de identificare sunt urmatoarele: 

 

Numele titularului de cont:  

Adresa:  

Numar TVA: 

Reprezentant Legal: 

Telefon/fax/e-mail:  

Denumire Banca: 

Adresa Banca: 

Numar cont bancar: 

IBAN:  

 

*Asociatul ..................... - în calitate de Lider al Asocierii, va emite și încasa facturile aferente Contractului 

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

 

Denumire: 

Sediul Social: 

Cod Unic de Inregistrare: 

Număr de ordine în Registrul Comertului: 

Cont Bancar: 

Denumire Bancă: 

Adresa Bancă: 

Reprezentant Legal: 

 

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

persoana juridica nerezidenta în România." 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

scris prealabil atât al celorlalte Parți cât şi al Autoritații Contractante. 

 

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor, cu 

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

Contractantă. 

 



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

legătură cu acestea,vor fi guvernate de legea română. 

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

supuse instanțelor de drept comun. 

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

Asocierii și Autoritatea Contractantă, se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ 

şi fiscal română, conform Contract. 

 

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

 

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

 

LIDER ASOCIAT  

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

       

 Nume si prenume 

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

(semnatura si stampila) 

 

ASOCIAT 1 

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

       

 Nume și prenume 

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

(semnatura si stampila) 

 

ASOCIAT n 

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

       

 Nume și prenume 

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

(semnatura si stampila) 

 

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

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

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

 

 

 

 

Data  

Ofertant, 

Numele si prenumele 

………………… 

        (semnătură) 

 

 

 



FORMULAR nr. III.2.2/3 

OPERATOR ECONOMIC 

____________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

INFORMAȚII DESPRE ASOCIERE 

 

Subsemnatul (a)............................................având..............................................(date de identificare), 

reprezentant legal al........................................................................................, în calitate de ofertant 

la procedura .........................având ca obiect...................................declar pe propria raspundere sub 

sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că informațiile de mai jos sunt reale. 

Denumirea liderului:.............................. 

Agenție/filială/sucursală a liderului în țara Autoritații contractante (dacă este cazul), având 

adresa................., telefon................. 

Denumirea, adresa si datele de contact (fax/email) ale membrilor din asociere: 

a).................................................................................. 

b)............................................................................. 

c)............................................................................. 

Etc. ............................................................................ 

Liderul asociației: 

______________________ 

(denumire Operator economic) 

ASOCIAT 1, 

__________________ 

ASOCIAT 2, 

___________________ 

 

 

  



FORMULAR IV.4.1/1 

Operator economic 

___________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR 

DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA, MEDIULUI SI 

PROTECTIEI MEDIULUI 

 

 

 

Prin aceastã declarație, subsemnat(ul)/a ……………………………….. reprezentant legal al 

…………………………………………., participant la licitația pentru: …………………. Declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals în declaraţii, următoarele:  

- la întocmirea ofertei am ţinut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecția 

muncii;  

- pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta regulile obligatorii referitoare la condițiile de 

muncă și de protecția muncii, în vigoare la nivel național, pentru tot personalul angajat în execuţia 

contractului. 

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

Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii 

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

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

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

amendă » 

 

 

 

 

 

Data  

Ofertant, 

Numele și prenumele 

………………… 

(semnătură) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FORMULAR IV.4.1/2 

Operator economic 

___________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

Declaratie cuprinzând – informațiile considerate confidentiale 

 

 

Subsemnatul ____________, reprezentant legal al ________________________________ 

                                                                  (denumire si date de identificare operator economic) 

declar pe propria răspundere că pentru „......................................................................”, următoarele 

informații cuprinse în propunerea tehnica/propunerea financiara sunt confidențiale: 

________________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________________

_____ 

_______ 

 

 

 

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

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

        (semnatura autorizata si stampila) 

 

 

 

 

 

 

  



FORMULAR IV.4.1/3 

Operator economic 

___________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARAȚIE DE CONFIRMARE  

A ACCEPTĂRII CERINȚELOR DIN CAIETUL DE SARCINI ,  

A CLAUZELOR CONTRACTUALE PRECUM ȘI A CLARIFICĂRILOR/ 

MODIFICĂRILOR/ COMPLETĂRILOR LA CONTRACT 

 

 

 

Operatorul economic (Asocierea).........................................., în calitate de ofertant la procedura 

..............................având ca obiect .................................declar că sunt de acord cu cerințele din 

caietul(ele) de sarcini al(e) procedurii, clauzele contractuale așa cum sunt precizate în proiectul de 

contract, precum și clarificările/modificările/completările. 

 

 

 

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

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

        (semnătura autorizată și stampilă) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULAR IV.4.1/4 

Operator economic 

___________________ 

(denumirea/numele) 

 

Angajament 

privind realizarea planului de pază 

 

 

Operatorul economic (Asocierea).........................................., în calitate de ofertant la procedura 

..............................având ca obiect .................................declar că suntem de acord să realizăm planul 

de paza pentru fiecare obiectiv la care se va solicita un post de paza al obiectivului, prin comandă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

        (semnătură autorizată și stampilă) 

 

 

 

 

 



FORMULAR IV.4.1/5 

Operator economic 

___________________ 

(denumirea/numele) 

 

Declarație 

privind timpul de intervenție 

 

Operatorul economic (Asocierea).........................................., în calitate de ofertant la procedura 

..............................având ca obiect .................................declar că timpul de intervenție în caz de 

urgență, pe care îl putem susține, în orice situație, este de .................. minute. 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să intervenim într-un 

timp care nu va depași timpul asumat prin prezenta ofertă, în caz contrar fiind de acord să 

suportăm penalitățile stabilite prin modelul de contract, parte a documentației de atribuire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

        (semnătura autorizată și ștampila) 

 

 

 

 

 

 



FORMULAR IV.4.2/1 

Operator economic 

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

(denumirea/numele) 
Denumire operator economic.............................................................. 

Nr. îregistrare .......... / Data ...........  

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

 

Către: ...................................................................................  

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul(ții), reprezentant(ți) ai ofertantului _______________ 

(denumirea/numele ofertantului) mă/ne ofer(im) ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 

documentaţia mai sus menționată, să prestăm .......................................................... (denumire servicii 

ofertate), pentru suma de.................lei fără TVA, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), platibila 

după recepţia serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adăugată în valoare de ............................. (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 acordului-cadru, plătibilă după recepţia 

serviciilor.  

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

serviciile, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă;  

3. Mă/Ne angajez/angajăm să menţin(em) această ofertă valabilă pentru o durată de 

____________________________ zile (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de _____________ 

(ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru mine/noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 

perioadei de valabilitate.  

4. Am înţeles şi consimt(ţim) că, în cazul în care oferta mea/noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 

constitui(m) garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.  

5. Precizez/Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)  

|_| depun(em) ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în 

mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.  

|_| nu depun(em) ofertă alternativă.  

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea 

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta mea/noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un 

contract angajant între noi.  

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.  

 

 

Data _____/_____/_____ ...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură), L.S.  

 

în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

_________________________ (denumirea/numele operatorului economic)  

 

 

 

 



 

Denumire operator economic ..............................................................  

Nr. îregistrare .......... / Data ........... 

 

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTĂ 

 

Se va detalia calculul valoric pentru tariful/oră/agent de securitate conform elementelor obligatorii 

stabilite prin legislația incidentă în domeniul muncii, respectiv: cel puțin salariul minim brut pe 

economie, CAS, CASS, șomaj, impozit, spor pentru ore suplimentare, spor pentru lucru în zilele de 

repaus saptămânal și sărbători legale, spor de noapte, medicina muncii la care se adaugă costurile de 

conformare la cerințele cadrului de reglementare a serviciilor de Securitate private (legea 333/2003 

și HG 301/2012 (uniforme, echipament de autoapărare, echipament de comunicare, personal 

desemnat pentru coordonarea și controlul dispozitivului de pază, activități de instruire continuă, 

registre pentru activitatea de pază). Pentru alte echipamente și dotări necesare, consumabile, respectiv 

costuri indirecte și de administrare etc. 

 
Nr. 

Crt. Tip ore 

Interval în cadrul 

săptămânii / 

Sporuri aplicabile 

Volum 

ore 

Preț 

Unitar 

Tip serviciu 

(pază) 

Valoare/ 

monedă 

 ore prestate pe timp de zi:  Luni - Vineri - 0%     

 Ore lucrate pe timp de noapte 

(22-06):          

Luni-Vineri - 25%     

 Ore de zi, sărbatori legale:  Luni-Vineri-100%     

 Ore de noapte, sărbatori legale  Luni-Vineri -25%; 

100% 

    

 Ore suplimentare, lucrate de 

zi:  

Luni-Vineri       75%     

 Ore suplimentare de noapte 

(22-06): 

Luni – Vineri 75%;         

25%                   

    

 Ore suplimentare, de zi, în 

timpul  sărbătorilor legale: 

Luni – Vineri 75%; 

100% 

    

 Ore suplimentare, de noapte, 

sărbători legale 

Luni – Vineri 75%;  

25%; 100% 

    

 Ore prestate pe timp de zi:   Sâmbăta – Duminica - 

se aplică un spor decis 

de angajator (SDA) 

    

 Ore lucrate pe timp de noapte  Sâmbăta– Duminica -

25%; SDA 

    

 Ore lucrate de zi, în timpul  

sărbătorilor legale  

Sâmbăta – Duminica -

100%; SDA 

    

 Ore lucrate de noapte în timpul 

sărbătorilor legale 

Sâmbăta – Duminica - 

25%; 100%; SDA 

    

 Ore suplimentare de zi, 

sărbători legale 

Sâmbăta-Duminica - 

75%; 100%; SDA 

    

 Ore suplimentare de noapte, în 

timpul sărbătorilor legale 

Sâmbăta – Duminica - 

75%; 25%; 100%; SDA 

    

 

Se vor detalia și sporurile facultative acordate (compensații și sporuri legale la salariu; spor de 

funcție sau specializare (după caz), alte taxe aplicabile (contribuția la Fondul de handicap), costul 

pentru concediul de odihnă, alte cheltuieli facultative asociate costurilor cu forța de muncă (tichete 

de masă, transport la și de la locul de muncă, asigurarea angajaților pentru accidente), precum și 



costurile pentru conformarea la cadrul legal aplicabil Legea nr. 333/2003 si HG 301/2012, dar și 

pentru conformare la legislația privind sănătatea și securitatea în muncă (cheltuieli de conformare  

legală cu dotările agenților de securitate: costum, ecuson, tonfă de atac sau apărare, lanternă, 

pulverizator, mijloc de comunicare, stații portabile pentru emisie-recepție s.a., costurile cu 

dispeceratul și echipa mobilă de intervenție, dacă e cazul, costurile de pregătire 

profesională/instruire a personalului, costuri cu asigurarea activităților de control al serviciului de 

pază, asigurarea serviciilor de medicina muncii, cu personalul anume desemnat pentru activități pe 

linie de SSM).  

La tariful minim/oră, se vor detalia, fără caracter limitativ, cheltuielile indirecte (cost recrutare 

personal; cost administrare personal, adeverințe de salarizare, administrare popriri; cost 

administrare salarii; costuri de management; cost cu personalul anume desemnat pe linie de 

asigurarea calității; cost cu asigurări pentru angajați: accidente, deces, urgențe medicale; cost cu 

asigurări de răspundere civilă pentru societate) și profit. 

 

Perioada de referință pentru calcul: 01.01.2022 ora 0:00 - 31.12.2022 ora 24  

 

 

 

 
 

Data _____/_____/_____ ..............................................................................., (nume, prenume şi semnătură), 

L.S.  

 

 

 

în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

_________________________ (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denumire operator economic ..............................................................  

Nr. îregistrare .......... / Data ........... 

 

Anexa 2 la Formularul de oferta - Determinarea tarifului orar  
   

 
 Salariu de baza brut lunar        

 Norma legala de ore/luna     166,67 

 Salariu si alte venituri supuse 

taxării  
 Descriere  

 % din 

salariul de 

bază brut  

 Post 24/24h   

 Cost / ora  

 Salariu tarifar orar  
 Salariul brut total / norma de lucru 

lunară  
    

 Spor Noapte  
 Spor ore lucrate noaptea (22:00pm - 

06:00am) conform codul muncii  
    

 Spor weekend   Spor wekend ore în timpul zilei  
    

 Spor weekend   Spor wekend ore în timpul nopții  

 Spor sărbători legale   sărbători legale în an     

 Concediul minim de odihna - 

20 zile/an  
 Conform legislației in vigoare      

 Spor ore suplimentare  
 Spor pentru orele lucrate peste 

norma de lucru legala  
    

 Total cost salariat supus 

taxarii  
 Cost per ora      

 Taxe salariu sl alte beneficii   Descriere   %din cost   Cost / ora  

 Fond handicap        

 Contribuția asiguratone pentru 

muncă  
      

 Total taxe        

 Total cost salariat / ora      

 Costuri directe        

 Costuri indirecte        

 Profit        

 Total cost / ora        

 Costuri cumulate   Descriere     Total lei  

 Costuri salariate   43.800 ore x _____lei/ora      

 Cost evaluare risc   întocmirea analizei de risc      

 Cost monitorizare si 

intervenție  
      

 TOTAL  
 Prețul total al acordului-cadru 

pentru o perioadă de 12 luni  
    

 Tarif/ ora        

Perioada de referință pentru calcul: 01.01.2022 ora 0:00 - 31.12.2022 ora 24  
Data _____/_____/_____ ..............................................................................., (nume, prenume şi semnătură), 

L.S.  

în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

_________________________ (denumirea/numele operatorului economic) 

 



 

Denumire operator economic ..............................................................  

Nr. îregistrare .......... / Data ........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALIZATOR DE PRETURI 

 

Prețul ofertei cuprinde toată gama de servicii care fac obiectul achiziției, precum și orice alte cheltuieli 

suplimentare pentru realizarea si prestarea serviciilor 

 

 

Nr.crt Denumire servicii UM Cantitate 

maximă acord 

cadru 

Preț unitar Preț total TVA 

  ore     

       

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data _____/_____/_____ ..............................................................................., (nume, prenume şi semnătură), 

L.S.  

 

 

 

în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

_________________________ (denumirea/numele operatorului economic) 

 



 

Denumire operator economic ..............................................................  

Nr. îregistrare .......... / Data ........... 

 

 

 

FORMULARUL PENTRU PROPUNEREA TEHNICĂ 

 

Matricea de conformitate 

 

Nr. 

crt. 

Cerințele minime solicitate în 

cadrul procedurii 

Conformitate  

DA / NU 

Răspuns cerințe 

(specificații 

ofertate)** 

Note, remarci 

(dacă este cazul) 

 Atenție!!! Ofertantul/asocierea va 

prelua din caietul de sarcini 

cerințele CMSPPB SA și va 

menționa modul de îndeplinire al 

acestora, inclusive documentele ce 

probează cele declarate, dacă este 

cazul 

   

     

     

     

     

     

 

 

CERINŢE MINIME  

 

 

 

Data _____/_____/_____ ..............................................................................., (nume, prenume şi semnătură), 

L.S.  

 

 

 

în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

_________________________ (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

 



 

 

Denumire operator economic ..............................................................  

Nr. îregistrare .......... / Data ........... 

 

 

 

 

SCRISOARE DE INTENŢIE 

 

 

Către...........................................................................................................................................................

.............. (denumirea şi adresa CMSPPB)  

 

Referitor la anunţul nr. ........... din data ................., publicat în ................................, noi S.C. 

______________ (denumire operator economic), cu sediul în .............................................., cod fiscal 

....................., nr. telefon ....................., nr. fax .........................., email: ....................................., ne exprimăm 

intenţia de a participa, în calitate de ofertant, la procedura de achiziţie publică în vederea încheierii contractului 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Reprezentant legal operator economic ....................................................... (nume, prenume, semnătura, 

ştampila) 

 

 

 

 

 



 

 

CONVENTIE DE SECURITATE A MUNCII SI PSI 

 

Anexa la contractul subsecvent de prestări servicii nr. .…………/………………..  

 

Încheiată astazi ................... în baza prevederilor Legii 319/2006, privind securitatea și sănătatea în muncă, a 

HG 1425/2006 norme de aplicare a Legii 319/2006, precum și a prevederilor legale privind situațiile de urgență 

între:  

1) ................................................................................................  

și  

2) Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în insolvență, in insolvency, en procedure 

collective), cu sediul social în București, Sector l , Bd. Dinicu Golescu nr.  36, Clădirea Iptana, etajele 4 

(parțial), 5 si 6, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J40/10323/2017, cont bancar R047 RNCB 

0480 1616 3369 0024, deschis la Banca Comercială Română, reprezentată prin Administrator judiciar - 

Consorțiul format din PRIME INSOLV PRACTICE S.P.R.L. și CONSULTA 99 S.P.R.L. desemnat în această 

calitate de către Tribunalul București — Secția a VII-a Civilă, prin Hotărârea intermediară nr. 687 pronunțată 

la data de 16.02.2021 , în dosarul nr. 33918/3/2020 și Administrator Special - domnul Florin-Adrian DICIU, 

în calitate de Autoritate contractantă,  

 

Valabilă pentru executarea serviciilor de pază conform caietului de sarcini al procedurii, începand cu data 

semnării prezentei, în scopul prevenirii accidentelor de muncă, accidentelor tehnice, a bolilor profesionale şi 

a incendiilor.  

Art. I. SARCINILE CONTRACTANTULUI  

Personalul care execută paza, este considerat personal aflat în îndeplinirea sarcinilor de serviciu la Autoritatea 

contractantă.  

Contractantul are urmatoarele obligatii in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca precum si situatiile 

de urgență:  

1. Să asigure luarea tuturor măsurilor tehnice, organizatorice de supraveghere în ceea ce priveste zona de pază, 

precum și aplicarea tuturor prevederilor normelor de securitate a muncii în vigoare, specifice activităţii ce se 

va executa.  

2. Să instruiască personalul asupra reglementarilor de securitate si sanatate in munca precum si pentru situaţii 

de urgenţă (SU), ce trebuie respectate in activitatea pe care acesta o desfăşoara.  

3. Să respecte cu stricteţe prevederile procesului verbal de predare a amplasamentului privind stabilirea şi 

delimitarea zonei de pază şi a normelor de securitate și SU, specifice activităţii desfăşurate.  

4. Să ia toate măsurile de securitate și sănătate în muncă, specifice activităţii pe care o desfăşoară.  

5. Să urmărească respectarea cu stricteţe de către personalul de pază, a obligaţiilor privind circulaţia pe căile 

de acces din cadrul punctului de lucru, a măsurilor tehnice privind zona de pază, de interzicere a fumatului în 

locuri nepermise precum şi locurile de muncă periculoase. Pe toată perioada activităţii personalul de pază al 

contractantului va purta (pentru identificare) asupra lui legitimaţia personală şi ecusonul.  

6. Să supravegheze personalul din subordine privind respectarea reglementărilor specifice de securitate și 

sănătate în muncă și SU, pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.  

7. Să interzică accesul salariaţilor la muncă în stare avansată de oboseală, de boală sau de ebrietate precum şi 

consumarea băuturilor alcoolice înainte sau în timpul serviciului.  

8. Să nu modifice componența personalului ce efectuează paza fără ca acesta să fie instruit din punct de vedere 

al securităţii și sănătății în muncă şi al SU.  

9. Să doteze personalul de pază cu echipament de protecţie sau echipament de lucru şi mijloace de protecţie 

corespunzatoare activităţii pe care o desfăşoară.  



10. Personalul contractantului nu are voie să părăsească locul de muncă delimitat, să se abată de la traseele de 

acces indicate de beneficiar sau să intre în instalaţiile aflate în exploatare la Beneficiar.  

11. În timpul executării activităţiilor personalul contractantului este obligat să respecte normele specifice de 

securitate și sănătate în muncă și SU și poartă răspunderea pentru toate accidentele de muncă şi îmbolnavirile 

profesionale produse din vina sa.  

12. Să ia măsurile ce se impun privind respectarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ordinei 

şi disciplinei în cazul în care beneficiarul sesizează unele deficienţe care nu respectă prezenta convenţie.  

13. Să interzică primirea la lucru şi încredinţarea sarcinilor de serviciu persoanelor care nu poartă echipamentul 

de protectie şi de lucru, corespunzător meseriei şi condiţiilor în care lucrează.  

14. Accesul auto este permis numai pe porţile de acces, convenite de comun acord cu conducerea instituției 

Beneficiare şi numai pentru realizarea lucrărilor contractate.Conducatorii auto au obligaţia să se supună 

controlului la poarta, atât la intrare cât şi la ieşire. Nu se vor bloca căile de acces către mijloacele de protecţie 

şi SU din cadrul instituției.  

15. Se interzice descompletarea mijloacelor SU din dotarea Beneficiarului.  

 

Art.II. SARCINILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE  

1. Autoritatea contractantă va elibera autorizaţii de acces în unitate, pe baza tabelului aprobat de conducerea 

contractantului.  

2. Autoritatea contractantă va asigura instructajul echipei contractantului în prima zi de lucru. Instructajul va 

cuprinde o prezentare generală a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice activităţilor 

desfăşurate în instituție şi o prezentare a legislaţiei în vigoare de SSM si SU. Cu această ocazie autoritatea 

contractantă va intocmi un PV de instruire, care se va anexa la prezenta convenţie.  

3. Autoritatea contractantă va anexa la prezenta convenţie următoarele:  

 

-Lista locurilor de munca periculoase din cadrul instituției;  

-Lista locurilor pentru fumat;  

-Instructiuni privind “ALARMAREA IN CAZ DE INCENDIU”;  

-Reglementarea privind utilizarea focului deschis;  

-Schiţa amplasării clădirii şi a traseelor pe care trebuie să se deplaseze personalul contractantului;  

4. Autoritatea contractantă va efectua controale pe linie de securitate a muncii şi SU personalului de pază al 

contractantului, pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.  

5. La constatarea unor abateri de la reglementările legale şi a reglementărilor consemnate în această convenţie, 

Autoritatea contractantă va anunţa contractantul privind neregulile constatate pentru luarea măsurilor ce se 

impun.  

 

Art.III ACCIDENTE DE MUNCA IN INSTALATIILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE  

1. Cercetarea accidentelor de muncă produse din vina sau asupra salariaţilor aparţinând uneia din cele doua 

Părţi (Contractant-Autoritate contractantă), se va face în conformitate cu prevederile şi cu respectarea 

legislatiei în vigoare.  
2. In cazul unor divergenţe între cele două Părţi se va consulta Inspectoratul Teritorial de Muncă. Prezenta 

convenţie nu substituie actele normative ce legiferează măsurile de securitate şi sănătate a muncii în Romania.  

 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ                                                                               CONTRACTANT  

 

 

 

 

 



 

 

FORMULAR IV.4.3/1 

Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

 

ÎMPUTERNICIRE 

  
 Subscrisa ………………………….................., cu sediul în 
………………………………................……, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 
………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……....., reprezentată legal prin 
…..................................…………, în calitate ..........................................., 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  ……………………, organizată de ........................................................ în 
scopul atribuirii contractului de 
………..…………………...............................................………………… din data de 
…………………… 
 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)  
  

___________________________  (Semnătura autorizată şi ştampila) 
 
 
 
 

 



FORMULAR IV.4.3/2 

 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr.………./………… 

Art.1.  Părţile acordului :  

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

(denumire operator economic, sediu, telefon)  

şi  

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

(denumire operator economic, sediu, telefon)  

 

Art. 2. Obiectul acordului:  

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

organizată de _______________________________________________să desfăşoare următoarele activitaţi 

ce se vor subcontracta______________________________________________________________.  

 

Art.3. Valoarea estimată a serviciilor ce se vor presta de subcontractantul _____________________ este 

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

 

Art.4. Durata de prestare a ___________________________ (serviciilor) este de ________ luni.  

 

Art. 5. Alte dispoziţii:  

Încetarea acordului de subcontractare  

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:  

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

b) alte cauze prevăzute de lege.   

 

Art. 6. Comunicări  

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

......................................................., prevăzute la art.1  

 

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

contractantul le are faţă de investitor conform contractului___________________________(denumire 

contract). 

  

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

vor soluţiona pe cale legală.  

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

 

 

____________________     _________________________  

(contractant)        (subcontractant)  

 

Note:  

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

contractului/contractelor.  

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

condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.  

Este interzisă subcontractarea totală a contractului. 
 



Denumire operator economic ..............................................................  

Nr. îregistrare .......... / Data ........... 

 

 

 

FORMULARUL PENTRU EFECTIVELE MEDII ANUALE DE PERSONAL ALE OPERATORULUI 

ECONOMIC DIN ULTIMII TREI ANI RAPORTAT LA DATA LIMITA DE DEPUNERE A 

OFERTELOR 

 

 Anul 1 Anul2 Anul 3 

Personal angajat    

Din care personal de conducere    

 

 

Modalitatea prin care se poate demonstra îndeplinirea cerinței: Completarea cerinței corespunzătoare în 

formular  

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate, vor fi prezentate la solicitarea autorității 

contractante doar de către operatorii economici clasați pe primele 5 locuri după aplicarea criteriului de atribuire 

asupra ofertelor admisibile. 

Cerința de calificare referitoare la Efectivele medii anuale de personal ale operatorului economic din ultimii 

trei ani va fi considerată îndeplinită dacă ofertanții participanți la procedura de atribuire clasați pe primele 5 

locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor vor depune o declaraţie cu privire 

la numărul mediu anual de personal al operatorului economic care prestează servicii de pază şi numărul 

personalului de conducere din ultimii 3 ani. 

Persoanele juridice străine vor atașa copii după documente similare, însoțite de traducerea autorizată 

în limba română. 
 

 

Data _____/_____/_____ ..............................................................................., (nume, prenume şi semnătură), 

L.S.  

 

 

 

în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

_________________________ (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Denumire operator economic ..............................................................  

Nr. îregistrare .......... / Data ........... 

 

 

 
FORMULARUL PENTRU CALIFICĂRILE EDUCAŢIONALE ŞI PROFESIONALE ALE 

PERSONALULUI CARE PRESTEAZĂ SERVICII DE PAZA 
 
 

Nume angajat Calificare/funcție Valabilitate atestat 

   

   

 
 

Modalitatea prin care se poate demonstra îndeplinirea cerinței: Completarea cerinței corespunzătoare în 

formular  

 

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea formularelor puse la 

dispoziție de autoritatea contractantă, vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de către 

operatorii economici clasați pe primele 5 locuri după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor 

admisibile. 

Cerința de calificare referitoare la calificările educaţionale şi profesionale ale personalului care prestează 

servicii de pază va fi considerată îndeplinita dacă ofertanții participanți la procedura de atribuire clasați pe 

primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor vor depune atestatele 

valabile de agenți de pază, conform legii nr. 333/2003 cu modificările ulterioare, pentru toate persoanele 

propuse pentru prestarea serviciilor de pază care fac obiectul achiziției, inclusiv pentru o rezervă de personal 

autorizat de cel puţin 5% din numărul personalului cu care execută serviciul de pază; 

Persoanele juridice străine vor atașa copii dupa documente similare, însoțite de traducerea autorizată în limba 
română. 

 
 

Data _____/_____/_____ ..............................................................................., (nume, prenume şi semnătură), 

L.S.  

 

 

 

în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

_________________________ (denumirea/numele operatorului economic) 

 


