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 FORMULARE ŞI MODELE 
 
 

Această  secţiune conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea si 
prezentarea ofertei si a documentelor care o însotesc si, pe de alta parte, să permită comisiei 
de evaluare examinarea si evaluarea rapidă si corectă a tuturor ofertelor depuse.  

 
Fiecare ofertant care participa, în mod individual sau asociat, la procesul de achizitie publică 
are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute in cadrul acestei sectiuni, completate în 
mod corespunzator şi semnate de persoanele autorizate.  
 
 
F.1. Model acord/contract de subcontractare 
F.2. Model acord/contract de asociere  
F.3. Imputernicirea liderului de asociere 
F.4. Formularul de propunere tehnică 
F.5. Formular propunere financiara  
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Formular nr. 1 
Daca este cazul 

 

 
MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 
 
 
 
 La contractul de achizitie sectoriala nr……/…….. incheiat intre _______________ 
__________________________ privind ________________________________ 
           (denumire autoritare contractanta) 
la “_______________________________________________________________”. 
                                                                          (denumire contract) 
 
1. Parti contractante: 
 
 Acest contract este incheiat intre _______________ cu sediul in ___________ 
____________________, reprezentata prin __________________ Director General si 
              (adresa,tel.,fax)                                                      
 
______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general 
 
si 
 
________________________ 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 _______ 
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                (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
____________________________ de catre beneficiarul __________________________ 
                (lucrarilor, produselor, serviciilor)                                    (denumire entitate 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 ________________________. 
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata 
cu dispozitiile legale. 
 
3. Alte dispozitii: 
 
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 entitatea contractanta 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)   
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       Daca este cazul 

 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
în vederea participării la achizitia directa a contractului de achiziţie sectoriala 

 
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 66 din Legea nr. 99/2016. 
    
1. Părţile acordului: 
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate 
de............................ 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
şi 
 ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
 
2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la achiziţia sectoriala organizată de 
...............................................................................................................................................(denumire 
autoritate contractantă) pentru atribuirea 
contractului...................................................................................................................(obiectul 
contractului) 
 b) derularea în comun a contractului de achiziţie sectoriala în cazul desemnării ofertei comune ca 
fiind câştigătoare.  
                  
2.2.  Activitaţi ce se vor realiza de fiecare asociat:  

1. ___________________________________  ___________________________ 
2. ___________________________________ __________________________ 

 
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului 
de achiziţie sectoriala este: 
 

1._______ %  ___________________________ 
2._______ %  ___________________________ 

 
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de 
asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
 

1._______ %  ___________________________ 
2._______ %  ___________________________ 
 

3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării 
procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a 
contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  
 

Formularul nr. 2 
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4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei 
4.1 Se împuterniceşte .................................................., având calitatea de lider al asociaţiei 
pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru 
asocierea constituită prin prezentul acord.  
4.2 Se împuterniceşte .............................................................., având calitatea de lider al 
asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie sectoriala în numele şi pentru asocierea 
constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de 
achiziţie). 
 
5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 

din acord; 
c) alte cauze prevăzute de lege. 

 
6 Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi 
transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
 
7 Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare 
vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
 
8. Alte clauze:____________________________________________ 
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte, astăzi............................(data semnării lui). 
 

 
Liderul asociatiei: 

 
______________________ 
(denumire autoritate contractanta) 

 
 
ASOCIAT 1, 
___________________ 
 
 
ASOCIAT 2, 
___________________  

Operator economic 

 _________________ 

(nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie 

de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.  
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Formularul nr. 3 

Daca este cazul 

 
 
 

IMPUTERNICIREA LIDERULUI ASOCIATIEI DE A REPREZENTA  

ASOCIATIA LA  ACHIZITIA DIRECTA 

 
Subsemnatii, care depunem oferta comuna in cadrul asociatiei formata din: 
…...........................................…….(se trec toti asociatii), imputernicim liderul asociatiei, 
….................................……….. (se trece denumirea operatorului economic care este liderul asociatiei) sa 

reprezinte asociatia la incheierea  contractului de achiziţie directa. 
................................................................... 
Semnaturile asociatilor: 
 

     
Ofertant principal 
(lider de asociatie) 

Asociat 1 
…………

…… 
Asociat n 

Numele/ 
denumirea 
asociatului 

    

Numele persoanei 
autorizate care 
semneaza 

    

Semnatura 
autorizata 

    

 
Data completarii …..................(ziua, luna anul). 

 
 
Nota: Daca nu sunt asociati, se va bifa mai jos: 
 
□  NU ESTE CAZUL. 
 
 
 
 
 
    Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
 
 

Ofertant / Lider de asociatie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
……...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
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Formularul nr. 4 
FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ  

 

 

 
 

Subsemnatul...............................în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez 
oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului 
economic) 

Examinând documentaţia tehnică, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  
..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să 

construim foraje - puţuri  forate vertical pentru exploatare apă, 1 buc –UAT Bocsig; 1 

buc –UAT Craiva; 1 buc –UAT Brazii. 

 

Dupa cum urmeaza: 

• F1 UAT Bocsig - Puț forat vertical pentru explorare-exploatare apă. 

Amplasament: județul Arad, UAT Bocsig, DJ792A intersecție cu Crișul Alb, coordonate stereo 

70: X=266913,393  Y=552388,803. Caracteristici generale: coloană PVC Dn225, filtre PVC tip 

Johnson, adâncime 90m. 

 

• F2 UAT Craiva - Puț forat vertical pentru explorare-exploatare apă. 

Amplasament: județul Arad, UAT Craiva, în incinta gospodăriei de apă Chișlaca, coordonate 

stereo 70: X=267082,507  Y=565120,639. Caracteristici generale: coloană PVC Dn225, filtre 

PVC tip Johnson, adâncime 150m. 

 

• F3 UAT Brazi - Puț forat vertical pentru explorare-exploatare apă. 

Amplasament: ,județul Arad, UAT Brazi, DJ708F lângă pârâul Honț, intrare in loc.Brazii, 

coordonate stereo 70: X=294541,298  Y=530326,185. Caracteristici generale: coloană PVC 

Dn225, filtre PVC tip Johnson, adâncime 100m. 

 

În cadrul propunerii tehnice depunem urmatoarele documente: 

-Descrierea Tehnica, unde se vor descrie caracteristicile tehnice asigurate per foraj (coloană, 

filtre, decantor, bentonită, mărgăritar, cimentare straturi, spălare noroi de foraj, centrori, etc.). 

➢ Declaratie de conformitate pentru materialele folosite. Potrivit Ordonantei nr. 20 din 18 

august 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii 

Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor 

➢ Aviz sanitar pentru tuburile folosite conf. Ord. 275/26 martie 2012 privind 

aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, 

materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa 

potabilă si  Procedura din 26 martie 2012 de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a 

produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în 

contact cu apa potabilă 

➢ Declaratie privind garantia lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate  si a materialelor folosite. 

➢ Proiect tehnologic de executie. 

Grafic de Execuție - se va prezenta o eșalonare a timpului de realizare a tuturor lucrărilor 

care nu va fi mai mare de 4 săptămâni per foraj 
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Nota: Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta 

să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile 

ofertate cu cerintele din Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care fac parte 

integrantă din documentația de atribuire. În acest scop, pornind de la propria expertiză a 

ofertantului în domeniul contractului ce urmează să fie atribuit și prin raportare la necesitățile și 

obiectivele entității contractante, astfel cum au fost acestea descrise în cadrul Caietului de 

sarcini, propunerea tehnică va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de 

ofertant pentru execuția contractului 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1 la Formularul nr. 4 

 

Anexa la formularul de propunere tehnica 

 

 

 

 

 

                                                

 
Data completării 
……………………………….. 

 
 

Operator economic, 
……………………………………………… 

 (nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 

Nr. 

crt. 

Cerința minimă din 

Caietul de sarcini  

Informații care vor fi  prezentate în 

propunerea tehnică pentru demonstrarea 

îndeplinirii cerinței minime  

Specificații tehnice,cerințe ofertate 

1  Descrierea Tehnica 

     Se vor descrie caracteristicile tehnice 

asigurate per foraj -coloană, filtre, decantor, 

bentonită, mărgăritar, cimentare straturi, spălare 

noroi de foraj, centrori, etc. 

     Potrivit Odonantei nr. 20 din 18 august 2010 

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 

unitară a legislaţiei Uniunii Europene care 

armonizează condiţiile de comercializare a 

produselor 

 

2 

Declaratie de 

conformitate pentru 

materialele folosite 

Se va prezenta Declaratia de conformitate 

pentru materialele folosite 
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3  
Aviz sanitar pentru 

tuburile folosite. 

     Se va prezenta Avizul sanitar pentru tuburile 

folosite 

      Conf. Ord. 275/26 martie 2012 privind 

aprobarea Procedurii de reglementare sanitară 

pentru punerea pe piaţă a produselor, 

materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor 

şi echipamentelor utilizate în contact cu apa 

potabilă si  PROCEDURA din 26 martie 2012 

de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă 

a produselor, materialelor, substanţelor 

chimice/amestecurilor şi echipamentelor 

utilizate în contact cu apa potabilă 

 

4 
Proiect tehnologic de 

executie 

Se va prezenta Proiectul tehnologic de executie.  

5 

Declaratie privind 

garantia lucrarilor si a 

materialelor folosite. 

 

     Se va prezenta o Declaratie privind garantia 

lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate  si a 

materialelor folosite. 

     Toate lucrarile (materiale, manopera) trebuie 

să fie acoperite de garanție pentru cel puțin 

perioada solicitată. Ofertantul are obligatia de a 

garanta ca toate produsele si materialele ofertate 

sunt noi, nu vor avea niciun defect ca urmare a 

proiectului, materialelor sau manoperei, ori 

oricarei alte actiuni sau omisiuni a 

producatorului si ca acestea corespund 

caracteristicilor mentionate in propunerea 

tehnica si a cerintelor din prezentul caiet de 

sarcini. Art 5 CS 

 

 

6 Grafic de Execuție 

     Se va prezenta o eșalonare a timpului de 

realizare a tuturor lucrărilor care nu va fi mai 

mare de 4 săptămâni per foraj. 

 

 

Data completării 

……………………………….. 

 

 

Operator economic, 

……………………………………………… 

 (nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 
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Operator economic 

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

 (denumire/sediu) 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

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

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

 

1.Examinând documentaţia tehnică, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului  

..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne 

oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 

menţionată, să executam  ............................................................. (denumire obiectului 

achizitiei), pentru suma totala ...................................., (lei fără TVA), compusă din: 

               

1) .............................. lei/ Puț forat vertical pentru explorare-exploatare apă – UAT Bocsig, la 

care se adauga TVA; 

 

2) .............................. lei/ Puț forat vertical pentru explorare-exploatare apă – UAT Craiva, la 

care se adauga TVA; 

 

3) .............................. lei/ Puț forat vertical pentru explorare-exploatare apă – UAT Brazii, la 

care se adauga TVA. 

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

lucrările mai sus precizate, raportat la solicitarile formulate de catre Entitatea contractanta, 

potrivit graficelor acceptate de aceasta. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 de zile, (trerizeci de 

zile) 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. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, 

să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de 

atribuire. 

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 

separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

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

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta 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 completării 

……………………………….. 

Operator economic, 

……………………………………………… 

 (nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 

Formularul nr. 5 
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