
 

Modele orientative FORMULARE 

Execuție lucrări pentru proiectul de investiții:,,Retea de distributie apa potabila in comuna 

Bicaz Chei, satul Bicaz Chei,etapa aVa, pe strazile : Lunca Bicazului si drumuri laterale, 

Podis, Clopotei, Morii, Fundatura Tepesului si Scolarului’’ 

 

CUPRINS 

Formular nr. 2 Scrisoare de garanție bancară de bună execuție 

Formular nr. 5 Model acord de subcontractare 

Formularul nr. 8 
Declaratia privind respectarea legislatiei de securitate şi sanatate in 

munca 

Formular 8.1 
Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de 

mediu, social și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de 

îndeplinire a contractului de lucrări 

Formular nr. 9 Formularul de ofertă     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Formular 2 

 

Nr./dată înreg. bancă: ......../.......................... 

 

BANCA 

 (denumirea/numele băncii) 

 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 

 

 

Către

 

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

(denumirea achizitorului) 

 

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

(adresa completă a achizitorului) 

 

Cu privire la contractul de achiziție publică înregistrat cu nr. .......... din data de ......

....................şi (nr. şi data înreg. contractului de achiziţie publică)intitulat 

„....................................................................................”      (denumirea contractului de 

achiziţie publică), încheiat între …………………………………...............................

,(denumirea/numele contractantului)în calitate de contractant, şi 

…………………………………..............................(denumirea achizitorului),în calitate de 

achizitor, ne obligămprin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa 

sumei de …….. (suma în cifre și în litere și moneda), reprezentând ......% din valoarea totală 

fără T.V.A. a acestui contract, orice sumă cerută de acesta printr-o cerere însoțită de o 

declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt 

acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. 

 

 De asemenea, menţionăm faptul că plata se va efectua în termenul menţionat în cerere 

necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu 

privire la culpa persoanei garantate. 

 

 Prezenta garanţie este valabilă până la data de ........................... 

 

 În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de 

valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra 

angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare 

de garanţie îşi pierde valabilitatea. 

 

 

 

Parafată de Banca ......................................................................................... în ziua ...... 

luna ...... anul ............. 

 

………. 



 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

Formular 5 

 

 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 

 

La contractul de achiziţie publică nr……/…….. încheiat între 

…………………………………………………….. (denumire autoritate contractantă) 

privind proiectarea și 

execuţia…………………………la“……………………………………………………………

………………………………………………………………………………….” (denumire 

contract). 

 

1. Părţi contractante: 

 

Acest contract este încheiat între S.C. ………………………… cu sediul în 

…………………………………………………………………………………………. 

(adresă, tel, fax), reprezentată prin..............................Director General şi 

………………………….Director Economic, denumită în cele ce urmează contractant general 

 

şi 

 

S.C...............................................cu sediul în…………………………………….. (adresă, tel, 

fax), reprezentată prin ………………………………………. Director General şi 

……………………………. Director Economic, denumită în cele ce urmează 

subcontractant. 

 

2. Obiectul contractului: 

 

Art.1. Servicii/lucrările ce fac obiectul prezentului contract sunt  

- ……………………………………….; 

- ……………………………………….. 

 

Art.2. Valoarea  …………………………. (serviciilor, lucrărilor) este conform ofertei 

prezentate de subcontractant. 

 

Art.3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume: 

- lunar, in termen de ........ (zile) de la primirea de către contractantul general a facturii 

întocmite de subcontractant, contravaloarea ………………………… (serviciilor, lucrărilor) 

prestate/executate în perioada respectivă; 

- plata …………………………………………………………. (serviciilor, lucrărilor) se va 

face în limita asigurării finanţării 

…………………………………………………………………. (serviciilor, lucrărilor) de 

către beneficiarul ………………………………………………………………. (denumire 

autoritare contractantă). 

 



 

Art.4. Durata de execuție a ……………………………………………… (serviciilor, 

lucrărilor) este în conformitate cu contractul, eşalonată conform graficului anexă la contract. 

 

Art.5. Durata garanţiei de bună execuţie este de ……. luni şi începe de la data semnării 

procesului verbal încheiat la terminarea …………………………………………….. 

 

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completă verificată cu 

dispoziţiile legale. 

 

3. Alte dispoziţii: 

 

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ……………………………………… 

(serviciilor, lucrărilor) şi neîncadrarea din vina subcontractantului,  în durata de execuţie 

angajată de contractantul general în faţa beneficiarului, subcontractantul va plăti penalităţi de 

……….% pe zi întârziere din valoarea ………………………………….. (serviciilor, 

lucririlor) nerealizate la termen. 

 

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

penalităţi de ………. % pe zi întârziere la suma datorată. 

 

Art.8. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi 

pe care contractantul le are faţă de investitor conform contractului 

……………………………………………………………………  (denumire contract). 

 

Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este 

posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală. 

 

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

 

 

______________________    _________________________ 

              (contractant)                        (subcontractant)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Formular 8 

 

Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR OBLIGATORII ÎN DOMENIILE 

MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ CONFORM ART. 51 DIN 

LEGEA 98/2016 

 

 

Subsemnatul ……… (numele în clar al persoanei autorizate), reprezentant împuternicit 

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

sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate 

faptei de fals în acte publice, că mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii 

contractului, în conformitate cu regulile obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor 

de muncă, stabilite prin legislația adoptată la  nivelul Uniunii Europene, legilația națională, 

prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste 

domenii.  

 

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont de regulile 

obligatorii in domeniile mediului social si al relațiilor de munca, costurile aferente îndeplinirii 

acestor obligații fiind incluse in prețul contractului conform propunerii financiare. 

 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de finalizare a prestării serviciilor.  

 

 

Ofertant,  

……………………………….. 

(numele reprezentantului legal, in clar)  

………………………………. 

(semnătura autorizatĂ)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Data: __ . __ . .  

(nume si prenume) ……………., (semnătura si stampila), in calitate de ………, legal 

autorizez sa semnez oferta pentru si in numele ………….. (denumire/nume operator 

economic). 

 

 

Formularul nr. 8.1 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE 

DE MEDIU, SOCIAL ȘI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ 

DURATA DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI 

 

 Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume, 

reprezentant legal / împuternicit al 

............................................................................................... (denumirea / numele și 

sediu / adresa candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la procedura 

.................................................... cod CPV ............................., organizată de 

autoritatea contractantă ...................................(numele autorității) declar pe propria 

răspundere, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la  

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

activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări, în 

conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 

265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului și ale celorlalte 

reglementări aplicabile. 

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

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

 (semnătura autorizată şi ştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Formular 9 

Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 

OFERTĂ 

 

 

Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

___________________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele 

cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam serviciile si sa executam lucrarile de: 

......................................................., clasificate conform CPV: 

.........................................................., pentru suma de ________________________ lei, la care 

se adauga taxa pe valoare adaugata in valoare de _________________ lei, din care: 

a). ________________________ lei pentru realizarea serviciilor de proiectare tehnica 

si realizarea proiectului pentru autorizarea executiei lucrarilor, la care se adauga taxa 

pe valoare adaugata in valoare de _________________ lei; 

b). ________________________ lei pentru realizarea detaliilor de executie, la care se 

adauga taxa pe valoare adaugata in valoare de _________________ lei; 

c). ________________________ lei pentru elaborarea doc. necesare obtinerii 

acordurilor, avizelor si autorizatiilor, la care se adauga taxa pe valoare adaugata in 

valoare de _________________ lei; 

 

d) ________________________ lei pentru asigurarea asistentei tehnice din partea 

proiectantului, la care se adauga taxa pe valoare adaugata in valoare de 

_________________ lei; 

e). ________________________ lei pentru executia tuturor categoriilor de lucrari, la 

care se adauga taxa pe valoare adaugata in valoare de _________________ lei. 

 

1. Termenul de realizarea a serviciilor de proiectare (inclusiv verificarea tehnica a 

proiectului) este de _______ luni de la emiterea ordinului de incepere a prestarii 

serviciilor; Termenul de realizare a lucrarilor este de _________ de luni de la emiterea 

ordinului de incepere a lucrarilor; Termenul de realizarea a serviciilor de asistenta tehnica 

este de ______ de luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. 

 

3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 

constitui un contract angajant intre noi. 

 

4. Alaturi de oferta de baza:  



 

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, 

marcat in mod clar ,,alternativa”;       

|_| nu depunem oferta alternativa. 

 (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 

5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 

constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

 

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe 

care o puteti primi. 

 

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 120 zile, respectiv pana la data 

de ___________ (durata in litere si in cifre) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi 

acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.  

 

 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, in calitate de _____________________, autorizat sa semnez oferta pentru si 

         (semnatura) in numele ____________________________________. 

                                    (denumirea/numele ofertantului) 



 

 

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA  

 

 

1 Valoarea maximă a lucrărilor executate de 

subcontractant (% din preţul total ofertat si valoare) 

 

2 Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub 

forma........................ 

în cuantum de: 

 

3 Perioada de garanţie de tehnica 

(luni calendaristice) 

 

4 Perioada de mobilizare  

(numărul de zile calendaristice de la data primirii 

ordinului de începere a lucrărilor până la data 

începerii execuţiei) 

 

5 Termenul pentru emiterea ordinului de începere a 

lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data 

semnării contractului) 

 

6 Perioada medie de remediere a defectelor (zile 

calendaristice) 

 

   

 

 

 

 

OFERTANT, 

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

(semnatura autorizata) 
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