
 
FORMULAR NR: 1  SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 
OFERTANTUL ............................... 
(denumirea/numele) 
Adresa: ....................................... 
Telefon: .................... 
E-mail: .................. 
 
 

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către, 
Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, 
Mall Grand Arena, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Etaj 1, Sector 4 – București 

cod fiscal 17226151 

Telefon: 0372.71.51.00/ 0372.71.51.01, e-mail: achiziții@dgaspc4.ro 

 
 
 

Ca urmare a invitației nr. _____________________________________ publicată pe site-ul insitituţiei 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 4 în data de 
___________________ privind achiziția prin procedură proprie - anexa 2 având ca obiect achiziția de „SERVICII 

DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI” pe o perioadă de 12 luni, 
organizată de DGASPC SECTOR 4, 

Noi ........................................................, anexat vă transmitem, plicul închis și marcat în mod vizibil, care 
conține, un (1) exemplar în original din următoarele documente care însoțesc oferta: 

 
- Documente de calificare; 
- Propunerea tehnică; 
- Propunere financiară. 
 
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră. 
 
Data completării: ................... 
 
Cu stimă, 
 
 
 
 

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

................................................. 
(semnatura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULAR NR. 2: DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIILE PREVAZUTE LA 
ART.164 DIN LEGEA NR. 98/2016 
 
OFERTANTUL ................................. 
(denumirea/numele) 
Adresa: ............................... 
Telefon: ................. 
E-mail: ............. 
(denumirea/numele ofertant) 

 
Declaratie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute 

la art. 164 din Legea nr. 98/2016 

 

1.Subsemnatul(a)................................................................................,reprezentant imputernicit al 
....................................................................................., în calitate de ofertant/ofertant asociat/tert sustinator la 
procedura de Procedură proprie – anexa 2 pentru achiziția de de „SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI” pe o perioadă de 12 luni, organizată de DGASPC SECTOR 4, 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 
acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, 
respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea uneia dintre 
următoarele infracţiuni: 
a) 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 
respectivul operator economic a fost condamnat; 
b) 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 respectivul operator economic a fost condamnat; 
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 
78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
d) 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 respectivul operator economic a fost condamnat; 
e) 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 respectivul 
operator economic a fost condamnat; 
f) 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 respectivul 
operator economic a fost condamnat; 
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene 
din 27 noiembrie 1995. 
2. De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate 
faptei de fals în acte publice ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 
societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu face obiectul excluderii asa 
cum este acesta definit la art 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. 
Subsemnatul(a) 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 dispun. 
Prezenta declarație este valabilă până la data de ………………… 
                                          (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
Data completării …………………… 
 

Nota: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, 

indiferent daca sunt ofertanti / lideri de asociatie sau asociati/tert sustinator.  

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

(semnatura autorizată ) 
 



FORMULAR NR. 3: DECLARȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIILE PREVĂZUTE LA ART.165 
DIN LEGEA NR. 98/2016 
 
OFERTANTUL ................................. 
(denumirea/numele) 
Adresa: ............................... 
Telefon: ................. 
E-mail: ............. 
(denumirea/numele ofertant) 

 
 
 

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute 

la art. 165 din Legea nr. 98/2016 

 
 

Subsemnatul(a) .............................................., reprezentant imputernicit al 
..................................................................., în calitate de ofertant/ofertant asociat/tert sustinator la procedura de 
Procedură proprie – anexa 2 pentru achiziția achiziția de de "SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU 
PERSOANE CU DIZABILITĂȚI" pe o perioadă de 12 luni, organizată de DGASPC SECTOR 4, declar pe 
proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice 
că: 
 
Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, 
asa cum sunt definite de art 165 din Legea nr 98/2016  
 
Subsemnatul(a) 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 dispun. 
 
 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ....................................................................  
                                              (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
Data completării …………………… 
 
 

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

(semnatura autorizată ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, 

indiferent daca sunt ofertanti / lideri de asociatie sau asociati/tert sustinator. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMULAR NR. 4: DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIILE PREVĂZUTE LA ART. 
167 DIN LEGEA NR. 98/2016 
 

OFERTANTUL ................................. 
(denumirea/numele) 
Adresa: ............................... 
Telefon: ................. 
E-mail: ............. 
(denumirea/numele ofertant) 

 
Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute 

la art. 167 din Legea nr. 98/2016 

 
Subsemnatul(a) ........................................................, reprezentant imputernicit al 

....................................................................................., în calitate de ofertant/ofertant asociat/tert sustinator la 
procedura de Procedură proprie – anexa 2 pentru achiziția de achiziția de de "SERVICII DE ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI" pe o perioadă de 12 luni, organizată de DGASPC 
SECTOR 4, declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei 
de fals în acte publice că: 
Nu mă aflu în oricare din următoarele situații prevăzute la art. 167 alin (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv: 
a) nu am 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) nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; 
c) nu am comis o abatere profesională gravă care sa imi 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) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 
legătură cu procedura în cauză; 
e) nu mă aflu 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) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce ar fi condus la o distorsionare a concurenţei, 
iar această situaţie sa nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi 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 sa fi dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni 
comparabile; 
h) nu mă fac 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 am 
prezentat aceste informaţii sau nu sunt  în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 
i) nu am încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin informaţii 
confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau am furnizat din 
neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante 
privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru. 
Subsemnatul(a) 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 dispun. 
 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de __________________________   

                                 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
Data completării …………………… 
 

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

(semnatura autorizată ) 
 
 
Nota: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, 

indiferent daca sunt Ofertanti /Ofertant asociat /tert sustinator. 

 



FORMULAR NR: 5  DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE ART. 59 SI 60 
DIN LEGEA 98/2016 
 

 
OFERTANTUL ................................. 
(denumirea/numele) 
Adresa: ............................... 
Telefon: ................. 
E-mail: ............. 
(denumirea/numele ofertant) 

 
 

DECLARAŢIE 
privind evitarea conflictului de interese 

( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 
 

 
1. Subsemnatul/a…………………...................…, în calitate de ……........…….(ofertant/candidat/ofertant 
asociat/subcontractant), la………………, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 
a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al ofertantului, al 
terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio persoană care face parte din consiliul de 
administrație/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, a terților susținători ori subcontractanților 
propuși, nu participă în procesul de verificare/evaluare a ofertelor; 
b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea 
inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a Secretariatului General al 
Guvernului. 
c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes personal, financiar, 
economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea 
autoritătii contractante pe parcursul procesului de evaluare; 
d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem 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 Secretariatului General al Guvernului, implicate în procedura de atribuire; 
e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am 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 Secretariatului General al Guvernului și care 
sunt implicate în procedura de atribuire. 
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului 
de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de 
achiziţie publică. 
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor 
care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi Secretariatului General al Guvernului cu privire la orice aspect 
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
 
 
  Data completării ..................... 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
 
 
 
Nota: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, 

indiferent daca sunt Ofertanti /Ofertant asociat /tert sustinator. 

 
 
 



 
Anexa la Formularul nr. 5 

 

LISTA PERSOANELOR CARE DEȚIN FUNCȚII DE DECIZIE ÎN CADRUL AUTORITĂȚII 
CONTRACTANTE PENTRU EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 

 
 

 
 
Lista persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante sunt:  
 
Dragoș PELMUȘ - Director General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4;  
Ionuț FLOREA - Director General Adjunct Economic; 
Monica Laura - PEIA - Director General Adjunct Administrativ;  
Daniela Silvia HRYNCZUK - Director General Adjunct Protecția Drepturilor Adulților; 
Bogdan PANAITESCU - Șef Serviciu Juridic, Achiziții și Investiții 
 
 
Data completarii ……………………………………… 
 
 

…………… …………………………………, 
în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 

S.C. ……………………………………………… S.R.L. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, 

indiferent daca sunt Ofertanti /Ofertant asociat /tert sustinator. 
 
 



 
 
Formular nr. 6 ÎMPUTERNICIRE 
 
OFERTANTUL ................................. 
(denumirea/numele) 
Adresa: ............................... 
Telefon: ................. 
E-mail: ............. 
(denumirea/numele ofertant) 

 
 

Împuternicire 
 
 

Subsemnatul(a) în calitate de reprezentant legal al Ofertantului/ Ofertantului asociat/ Tertului sustinator/ 
Subcontractantului ............................... (denumire), cu sediul in ............................. (adresa operatorului economic),  
CUI nr. .................., imputernicesc prin prezenta pe Dl./ Dna. ....................................., domiciliat(a) in 
....................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria 
......................., nr. ....................., eliberat de ....................., la data de ....................., CNP .........................., avand 
functia de ........................, să ne reprezinte și să semneze urmatoarele documente depuse la procedura de achiziție 
publică prin procedură proprie - anexa 2, pentru achiziția de "SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU 

PERSOANE CU DIZABILITĂȚI" pe o perioadă de 12 luni, CPV: 85311000-2 (Servicii de asistență socială cu 
cazare  – Rev 2), organizată de DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 
COPILULUI SECTOR 4: 
 
- Documente de calificare; 
- Propunerea tehnică; 
- Propunerea financiară 
 
 Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante 
referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea acordului-cadru. 
 
 
 
 
 
 
          Data               Denumirea mandatarului 
............................             S. C. _________________________ 
                               reprezentată legal prin 
_________________________  (numele persoanei imputernicite) 
 
 
         (Nume, prenume) 
                    avand functia de 
    ______________________  
(semnatura persoanei imputernicite) 
 
                 (Functie) 
                      ___________________________ 
                                                                                                                       (Semnătura autorizată şi stampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FORMULAR NR. 7 DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL 
 
 
OFERTANTUL ................................. 
(denumirea/numele) 
Adresa: ............................... 
Telefon: ................. 
E-mail: ............. 
(denumirea/numele ofertant) 

 
 
 

Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

 
Conform dispoziţiilor "REGULAMENTULUI (UE) 2016/679" privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 
 

Subsemnatul(a) ................................................., domiciliat/ă în ......................................., telefon 
....................... născut/ă la data de ......................... în localitatea ............................, carte de identitate Seria ............. 
nr. ............................, emis la data de ..........................., de către ............................... în calitate de 
Administrator/Director General al societăţii ........................................, participant la achiziţia de: "SERVICII DE 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI" pe o perioadă de 12 luni, CPV: 85311000-
2 (Servicii de asistență socială cu cazare  – Rev 2), îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor 
cu caracter personal de către DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 
COPILULUI SECTOR 4. 
 
Acestea vor fi folosite în cadrul procesului de achiziţie ......................................................  
 

Datele nu vor fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă 
asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului în condiţiile legii. 

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări mă oblig să informez în 
scris DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 4. 
 
 
 
Data completării ...................... 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată şi ştampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, 

indiferent daca sunt Ofertanti /Ofertant asociat /tert sustinator. 

 



 
 
FORMULAR NR. 8 DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/ PARTILE DIN PROPUNEREA TEHNICA SI 
FINANCIARA CARE AU CARACTER CONFIDENTIAL 
 
 
OFERTANTUL ................................. 
(denumirea/numele) 
Adresa: ............................... 
Telefon: ................. 
E-mail: ............. 
(denumirea/numele ofertant) 

 
 
 

Declaraţie privind partea/ partile din propunerea tehnica si 
 financiara care au caracter confidential 

 
 
 Subsemnatul(a) in calitate de reprezentant legal al operatorului economic .......................................... 
(denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat, la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică, având ca de "Servicii de asistență socială pentru persoane cu dizabilități" pe o 
perioadă de 12 luni, CPV: 85311000-2 (Servicii de asistență socială cu cazare  – Rev 2), organizată de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, precizez ca urmatoarele parti/informatii din 
propunerea tehnica si din propunerea financiară: 
 
 a. __________________________________ 
 b. __________________________________ 
 c. __________________________________ 
 
au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi 
dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere: 
 
1. Obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 „Fără a aduce 
atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes 
public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă 
are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii economici indicate de aceștia ca fiind 
confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor. 
 
2. Art. 123, alin (1) din H.G. nr. 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile 
documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din 
propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în 
baza legislației aplicabile.” 
 
3. Art. 217, alin (5) din Legea nr. 98/2016 “Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se 
realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la 
informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, 
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.” 
 
4. Art. 217, alin. (6) din Legea nr. 98/2016 „Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului 
procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate 
depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul 
procedurii de atribuire şi la informaţiile din cadrul documentelor de calificare, precum şi la informaţiile din cadrul 
propunerilor tehnice şi/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale, clasificate 
sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.” 
 
5. Art. 19, alin. (1) din Legea nr. 101/2016 "La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la 
Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit 
prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii 
economici le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau 
comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor 
economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial 
trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă." 



 
6. Art. 19, alin. (3) din Legea nr. 101/2016 "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către 
ofertanți, în mod explicit si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este 
permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți." 
 
 
 De asemenea, in virtutea art. 123, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, precizam ca motivele pentru care 
partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara sunt confidentiale sunt 
urmatoarele: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data ______________ 
 
 
       Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/  
      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 
        ___________________________ 
(semnatura autorizată şi ştampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FORMULAR NR. 9 ACORD DE ASOCIERE 
 
 
 

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 ........................., înmatriculata la Registrul Comertului din ...................................... sub nr. 
.........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar in care se vor efectua platile de catre 
Beneficiar .........................................., deschis la ........................................, adresa banca: ....................., reprezentata 
de .................................................... având functia de ........................................ , în calitate de asociat - LIDER DE 
ASOCIERE 
 
si  
 
S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., 
telefon ....................., fax ................................, înmatriculata la Registrul Comertului din ........................................, 
sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., deschis 
la ............................................, reprezentata de ................................................................., având functia de 
.......................................... , în calitate de ASOCIAT 
 
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 
 
Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din:  

 (i -lider de asociere)...............................; 
 (ii - Asociat 1) ...........................; 
 (iii - Asociat n),   

 
având ca scop: 
 a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 4 pentru atribuirea contractului /acordului cadru ........................................................... 
(obiectul contractului/acordului-cadru). 
 b) derularea/implementarea în comun a acordului-cadru în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 
câştigătoare,  
 
cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.  
 
Art. 2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun (se detaliaza): 
1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 
 
Art. 2.3. Partea / partile din contract pe care le va realiza individual fiecare membru al asocierii (se detaliaza): 
1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 
 
Art. 2.4. Asocierea va incheia Acordul-cadru/Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor 
contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate 
castigatoare urmare transmiterii de catre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 
a comunicarii rezultatului procedurii. 
Art. 2.5. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavând 
calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil). 



Art. 2.6. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si 
juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii 
scopului Asocierii. 
 
CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI 
 
Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a acordului-cadru semnat cu 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, respectiv pâna la stingerea tuturor 
datoriilor legate de acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Achizitor. 
 
CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR.  
 
Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ . 
Acordul-cadru/Contractul atribuit va fi semnat cu Achizitorul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat 
ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, 
de la Achizitor, sa poarte intreaga corespondenta cu Achizitor si, totodata, va detine puterea de reprezentare a 
Asocierii in relatia cu Achizitorul. 
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. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Achizitorului in ceea ce priveste toate responsabilitatile si 
obligatiile decurgand din sau in legatura cu Acordul-cadru/Contractul. 
Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau 
imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Acordul-
cadru/Contract, de catre Partea culpabila. 
Art. 4.5. In situatia in care Achizitorul sufera un prejudiciu in implementarea/ derularea acordului-cadru/ 
contractului "......................................." se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a 
obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea 
unui alt membru al asocierii. 
 
CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
 
Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri: 
a) neincheierea, din orice motiv, a Acordului-cadru intre Asociere si Achizitor; 
b) la indeplinirea in integralitate a obiectului acordului-cadru 
c) la incetarea de plin drept a Acordului-cadru incheiat intre Asociere si Achizitor, in conformitate cu prevederile 
Acordului-cadru. 
 
CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE 
 
Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - in calitate de Lider al Asocierii, 
sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si 
incasarea facturilor aferente Acordului-cadru „....................................”.  
 
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 ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin 

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

 
Denumire:....................................................... 
Sediul Social:.............................................. 
Cod Unic de Inregistrare:............................................. 
Numar de ordine in Registrul Comertului:.................................... 
Cont Bancar:........................................ 
Denumire Banca:....................................... 



Adresa Banca:................................................... 
Reprezentant Legal:...................................................... 
Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana 

juridica nerezidenta in Romania. 

 
 
Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii: 
.......................................................................................... % (in litere), 
.......................................................................................... % (in litere) 
Art. 6.3. Asociaţii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării acordului-
cadru/contractului, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori situatia o cere. 
Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa 
transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin obţinerea consimtamantului scris 
prealabil atât al celorlalte Parti cat şi al Achizitorului. 
Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a produselor, cu 
prevederile acordului-cadru/contractului ce se va încheia între ............................. (liderul de asociere) şi 
Achizitorului. 
Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in legatura 
cu acestea,vor fi guvernate de legea romana. 
(2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse instantelor de 
drept comun. 
(3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si Achizitor, 
se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ şi fiscal romana, conform Acordului 
Contractual. 
Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana. 
 
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/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii) 
Nume si prenume 
..................................... 
(semnatura si stampila) 
 
 
ASOCIAT n 
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii) 
Nume si prenume 
..................................... 
(semnatura si stampila) 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze. 
Nota 2: Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor 

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

Nota 3: In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor 

statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, 

inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este acesta desemnat prin Formularul "Imputernicire", 

din cadrul Documentatiei de atribuire. 

 
 
 



 
 
 
FORMULAR NR: 10 PROPUNEREA TEHNICĂ 
 
OFERTANTUL ................................. 
(denumirea/numele) 
Adresa: ............................... 
Telefon: ................. 
E-mail: ............. 
(denumirea/numele ofertant) 

 
 

PROPUNEREA TEHNICĂ 
 

Prezentat ca și document distinct (model propriu) - 
Se va întocmi de către ofertanţi cu respectarea cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire 

 
 
 
 
 

Data _____/_____/_____ 
 

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

.............................................. 
(semnatura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FORMULAR NR: 11 PROPUNEREA FINANCIARĂ 
 
OFERTANTUL ................................. 
(denumirea/numele) 
Adresa: ............................... 
Telefon: ................. 
E-mail: ............. 
(denumirea/numele ofertant) 

 
 

OFERTA FINANCIARĂ  
 

 
Către, 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI  
PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 4, 

 
 
 Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ..................................... 
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerințele cuprinse în documentația 
mai sus menționată, să prestăm de "Servicii de asistență socială pentru tinerii cu dizabilități" pe o perioadă de 12 
luni, pentru prețul de .............................................. (cifre și litere) Ron la care se adaugă .................................... 
(cifre și litere) Ron, valoarea TVA. 
 
1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm de "Servicii de asistență 
socială pentru tinerii cu dizabilități"  pe o perioadă de 12 luni, pe toată perioada contractului. 
 
2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 de zile (durata în litere şi cifre) respectiv 
până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând 
înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 
3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract 
angajant între noi. 
 
4. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită, dacă acestea nu 
îndeplinesc toate condițiile menționate în documentația de atribuire. 
 
 
Data _____/_____/_____ 

 
 
` 
 

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

.............................................. 
(semnatura autorizată) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

OPIS MODELE FORMULARE 
 
 

FORMULARUL NR. 1 -    SCRISOARE DE ÎNAINTARE  

 

FORMULARUL NR. 2 - DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART.164 DIN 

LEGEA 98/2016  

 

FORMULARUL NR. 3 - DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART.165 DIN 

LEGEA 98/2016  

 

FORMULARUL NR. 4 - DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 167 DIN 

LEGEA 98/2016  

 

FORMULARUL NR. 5 - DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIILE PREVĂZUTE LA 

ART.59-60 DIN LEGEA NR. 98/2016  

 

FORMULARUL NR. 6 - ÎMPUTERNICIRE – (dăcă este cazul) 

 

FORMULARUL NR. 7 - DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL  

 

FORMULARUL NR. 8 - DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/ PARTILE DIN PROPUNEREA TEHNICĂ ȘI 

FINANCIARĂ CARE AU CARACTER CONFIDENȚIAL  

 

FORMULARUL NR.  9 – ACORD DE ASOCIERE -  (dacă este cazul) 

 

FORMULARUL NR.  10 – PROPUNEREA TEHNICĂ 

 

FORMULARUL NR.  11 – PROPUNEREA FINANCIARĂ 

 

 

 

 


