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Intocmit  

Alin PANAIT, Administrator 
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 INVITATIE DE PARTICIPARE 

 

Federatia Romana de Tenis vă invităm la sedinta de negociere în scopul atribuirii contractului pentru 

prestarea de servicii de reprezentare juridică in cadrul procedurii proprii de negociere 

 

1. Denumirea: Federatia Romana de Tenis; 

2. Cod de înregistrare fiscală: RO 5219525; 

3. Adresa: Str. Pierre de Coubertin nr 11, sector 2, Bucuresti 

4. Telefon: (021) 317.17.15; 

5. Fax: (021) 317.17.16; 

6. E-mail: office@frt.ro; 

7. Pagina de internet: www.frt.ro; 

8. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de prestare servicii: negociere (o singură rundă); 

9. Sursa de finanţare a contractului: bugetul local; 

10. Tipul contractului: contract de servicii de reprezentare juridica incheiat cu un operator economic. 

11. Locul prestarii serviciilor: serviciile se vor presta la sediul Federatiei Romane de Tenis din Str. Pierre 

de Coubertin nr 11, sector 2, Bucuresti; 

12. Categoria şi descrierea servicicilor care urmează să fie prestate: coduri de clasificare CPV: 79112000-

2 (Servicii de reprezentare juridică). 

 
13. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate: Conform invitatiei de participare si a anexelor 

14. Termenul maxim de finalizare: contract de prestare servicii incheiat pentru o durata de 2 ani. 

15. Informaţii şi clarificări: eventualele clarificări (informaţii) suplimentare pot fi obtinute la: email 

office@frt.ro; 

16. Data limită pentru depunerea ofertei: 25.01.2022, ora 12.00 ; 

17. Adresa la care trebuie trimisa/ transmisa oferta:  office@frt.ro 

18. Limba de redactare a ofertei: romană; 

19. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: reprezentanţi împuterniciţi ai ofertantului, cu 

imputernicire si copie BI/ CI/ Pasaport;  

20. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: : 25.01.2022 , ora 1200, sediul Federatiei Romane de Tenis din 

Str. Pierre de Coubertin nr 11, sector 2, Bucuresti; 

21. Modalităţile principale de finanţare şi de plata şi/sau referirile la prevederile care le reglementează: 

Plata se face prin virament bancar in contul prestatorului. Factura emisa de catre prestator va contine 

explicit si detaliat pretul total si unitar;  

22. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină ofertă valabilă: 10 zile de la data depunerii 

ofertei; 

23. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: Oferta financiară se 

exprimă în euro. Oferta nu va conţine TVA; 

24. Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 20.01.2022, ora 10.00; Solicitările de clarificări 

vor fi transmise prin e-mail la adresa: office@frt.ro; 

25. Data, ora şi locul deschiderii/ negocierii ofertei: online 

26. Valoarea estimata:  4.000 euro  fara TVA; 



3 
 

   

 

CAIET DE SARCINI 

pentru atribuirea contractului de servicii juridice de asistență și reprezentare 

în dosarele din instanta ale Federatiei Romane de Tenis 

Cod CPV 79112000-2 

 

 

 I. INTRODUCERE 

 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei 

și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare dintre ofertanți. 

Toate cerințele sunt minimale și obligatorii. Dacă caracteristicile minime obligatorii nu sunt îndeplinite, 

oferta se descalifică. 

  

II. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

 Denumirea  : Federatia Romana de Tenis 

  Sediu           : Str. Pierre de Coubertin nr 11, sector 2, Bucuresti; 

  Cod fiscal    : RO 5219525 

 

 III. OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

  Obiectul achiziției îl constituie acordarea asistenței și reprezentării juridice necesare 

Beneficiarului în activitatea acestuia.  

  

 IV. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 Acordul-cadru are ca obiect prestarea de servicii de asistență și reprezentare juridică – Cod CPV 

79112000-3, la solicitarea Autorității contractante. 

 Finanțare: venituri proprii FRT 

 

 V. DURATA ACORDULUI-CADRU 

 Perioada de derulare va fi  pana la pronuntarea unei hotarari definitive de catre instanta/instantele 

competenta/competente. 

 

 VI. ACTIVITĂȚILE CE SE VOR DERULA ÎN CADRUL CONTRACTULUI 

● asistenţa şi reprezentare juridică a Federatiei Romane de Tenis acordată de  cabinete individuale, 

cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi profesionale cu răspundere limitată, în 

sensul prevederilor Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unor 

proceduri judiciare și a instanţelor de judecată atât în țară, cât și în străinătate; 
● redactarea diverselor acte juridice destinate apărării intereselor legitime ale achizitorului în 

vederea soluționării favorabile a cauzei. 
    

 VII. SPECIFICAȚII TEHNICE 

1. Serviciile juridice cuprind totalitatea activitãţilor în legãturã cu, dar nu limitate la: 

a) formularea oricăror acte/acte procesuale în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată și a altor 

organisme, precum și în dosarele viitoare; 

b) reprezentarea și asistența Autorității contractante în faţa tuturor instanţelor de judecată până la ultimul 

grad de jurisdicție, inclusiv în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție în litigiile aflate pe rolul instanțelor 

judecătorești și în litigiile viitoare, precum și în fața organelor de urmărire penală și în fața altor instituții; 

c) studiul și depunerea actelor în dosarele la instanțele judecătorești 

d) asigurarea informării autorității contractante privind stadiul dosarelor de instanță. 

 Ofertantul va depune toate diligențele pentru asigurarea unui nivel calitativ al serviciilor 

corespunzător principiilor deontologiei profesionale și rezultatului urmărit, în conformitate cu cerințele 

Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată aprobată cu 

modificările și completările ulterioare și ale Statutului profesei de avocat. 

 Serviciile juridice vor fi prestate cu profesionalism, astfel încât să asigure o bună satisfacere a 

nevoilor de asistență și reprezentare juridică necesare Autorității contractante. 
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 Serviciile ce fac obiectul contractului vor fi asigurate pe toată durata acestuia. 

Dosarele care fac obiectul prezentului contract ce urmeaza sa fie atribuit sunt urmatoarele: 

 

http://portal.just.ro/57/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=5700000000031683&id_inst=57  

 

http://portal.just.ro/57/SitePages/dosar.aspx?id_inst=57&id_dosar=5700000000031600    

 

2. Calificarea ofertanţilor 

În vederea participãrii la procedura de atribuire a contractului de asistenţã și reprezentare juridicã, 

ofertanţii trebuie sã depunã urmãtoarele: 

 

2.1 Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în 

registrul professional relevant 

 

2.1 a) Situația personală a ofertantului. Se vor prezenta următoarele: 

● Declarație pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese, în baza art. 60 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;  
● Declaraţie privind calitatea de participant la procedură; 
● Declaraţie pe propria răspundere conform căreia nu se regăsește în cazurile prevăzute la art. 164, 

art. 165, art. 166, art. 167 din Legea nr. 98/2016. 
NOTĂ: în cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat, inclusiv liderul, va prezenta 

documentele mai sus mențioante. 

 Dacă există incertitudini cu privire la situația personală a unui operator economic, autoritatea 

contractantă își rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile competente.  

 

2.1 b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare) 

● Dovada dreptului de exercitare a activității profesionale de avocat emisă de unul din Barourile 

membre ale Uniunii Naționale a Barourilor din România, pentru avocatul definitiv 

desemnat/avocaţii definitivi desemnaţi în vederea reprezentării în cadrul instanţei. Totodată, 

avocatul/avocaţii trebuie să aibă toate taxele achitate la zi la baroul din cadrul căruia fac parte. 
● Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în cazurile de nedemnitate 

prevăzute de art. 14 din Legea nr. 51/1995. 
 

 NOTĂ: În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta 

aceste documente pentru activitatea pe care o va realiza.  

 

2.3 Capacitatea tehnică  

Lista principalelor prestari de servicii similare (pentru structuri sportive) în ultimii 3 ani.  

Se solicita experienta similara in prestarea de servicii similare cu cele care fac obiectul acordului-cadru ce 

urmeaza a fi atribuit prin prezentarea a cel putin 10 dosare  în care cel puțin o federație sportivă este parte. 

Prestatorul va propune o echipă de minim 2 avocați cu experiență, având în vedere posibilitatea de a 

exista mai multe termene concomitente, în domeniul juridic și contencios, care să aibă o activitate 

neîntreruptă timp de cel puțin cinci ani, calculați prin raportare inversă de la data limită de depunere a 

ofertelor.  

  Pentru fiecare persoană nominalizată, ofertantul va depune curriculum vitae din care sã rezulte 

informaţii cu privire la experiența în domeniul sportiv a avocatului/avocaților desemnati.   

 

2.4. Oferta financiarã va fi exprimată în euro , fără T.V.A. și va cuprinde prețul pe dosar detaliat astfel 

Contractul va fi încheiat cu operatorul economic clasat pe primul loc, în funcție de valoarea totală 

a ofertei negociate. 

Termen de depunere a ofertelor: 25.01.2022, ora 1200. 
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3. Modalitatea de plată 

Plata facturii reprezentând contravaloarea serviciilor prestate se va in termen de 20 zile lucratoare de la 

data comunicarii facturii de catre operatorul economic însoțită de un raport de activitate avizat de 

compartimentul juridic al beneficiarului. 

 

4. Elaborarea ofertei 

Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilã pe o perioadã de 10 de zile. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, 

prelungirea acestei perioade. 

Oferta trebuie însoţitã de împuternicirea scrisã prin care reprezentantul ofertantului este autorizat sã 

reprezinte societatea de avocaţi şi sã semneze în numele acesteia. 

 

5. Modalitatea de prezentare 

Oferta trebuie sa contina urmatoarele documente, completate în mod corespunzator:  

- Scrisoare de înaintare (model orientativ Formularul nr.1);  

- Declaratiile pe proprie raspundere (Formularul nr. 3, 4 si 5) 

- Formularul de Oferta (Formularele nr. 12);  

 

Cu stimă, 

FEDERATIA ROMANA DE TENIS 

DIRECTOR GENERAL 

 

Razvan ITU 
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Lista formularelor utilizate 

 

Formularul 1  Scrisoare de inaintare 

Formularul 3 
Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 

Formularul 4 
Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 

Formularul 5  
Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 

Formularul 7 
Declaratia privind neâncadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 

98/2016 

Formularul 12 Formular de oferta (propunere financiara) pentru atribuirea contractului 

Formularul 13 Declaratie privind sanatatea si securitatea in munca 
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Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru demonstrarea 

îndeplinirii criteriilor de calificare, de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele 

din documentaţia de atribuire 

Orice document/ declaraţie/ formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de 

ofertant/candidat şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană 

autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea 

reprezentantului legal. 

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori,  orice document/ declaraţie/ formular 

solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori. 

Formularele conţin o secţiune distinctă pentru  situaţiilor în care ofertanţii/ candidaţii sunt constituiţi 

într-un grup.  

Documentele/ declaraţiile/ certificatele/ emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate  în 

limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă:  original, copie legalizată sau copie 

conform cu originalul. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantilor declarati 

câștigători prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care acestea au fost depunse în 

procedură în forma “copie conform cu originalul”.  

Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele/ declaraţiile/ certificatele în copie conform 

cu originalul, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba romană. 

Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie 

complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de 

confirmare care vor fi depuse  ulterior la solicitarea autorităţii contractante.  
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Formularul 1 

Operatorul economic 

___________________ 

(denumire / sediu ) 

 

Inregistrat la sediul autoritatii contractante                 

nr._________data___________ora_____ 

  

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

Catre ________________________________ 

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Ca urmare a invitatiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea 

procedurii de negociere pentru atribuirea acordului-cadru _____________________________________ 

(denumirea acordului-cadru de achizitie publica), 

 

noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) va  

transmitem alaturat urmatoarele: 

1. Pachetul/plicul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de 

______copii: 

a) oferta; 

b) documentele care insotesc oferta. 

 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

 

Data completarii ............................ 

Ofertant, 

 

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

(nume si prenume, semnatura autorizata si stampila) 

 

 

Formularul nr. 3 

Operator economic 

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

(denumirea) 

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 
 

Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al ......................... (denumirea operatorului economic) 

in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ tert sustinator al candidatului/ ofertantului, declar pe 

propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din achizitia publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de 

fals in acte publice, declar ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/ 2016 privind 

achizitiile publice, respectiv nu am fost condamnat prin hotărârea 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; 
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c) 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 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. 

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 dispun. 

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

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal 

referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta 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 făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se 

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

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 

Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 

Capacitate de semnătura ....................... 

Detalii despre ofertant   

Numele ofertantului   ....................... 

Ţara de reşedinţă ....................... 

Adresa ....................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 

Telefon / Fax ....................... 

Data ....................... 
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Formularul nr. 4 

Operator economic 

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

(denumirea 
DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ........................ (denumirea operatorului 

economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la 

achizitia prin cumparare directa pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 

....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ..............., la data de 

................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria 

răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 

faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 165 din Legea nr. 98/ 2016 

privind achizitiile publice 

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

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

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

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal 

referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta 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 făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se 

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

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 

Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 

Capacitate de semnătura ....................... 

Detalii despre ofertant   

Numele ofertantului   ....................... 

Ţara de reşedinţă ....................... 

Adresa ....................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 

Telefon / Fax ....................... 

Data ....................... 
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Formularul nr. 5 

Operator economic 

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

(denumirea) 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 
 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului 

economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la 

achizitia prin cumparare directa pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 

....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ 

(zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub 

sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte 

publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute de dispozițiile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind 

achizitiile publice, respectiv: 

a) nu au fost încălcate obligaţiile stabilite potrivit art. 51 

b) societatea nu se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activităţii;  

c) nu a fost comisă o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea 

d) nu au fost încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei 

în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză 

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire  

g) societatea nu 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;  

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante și 

nici să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 

procedurii de atribuire  
   Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 

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

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal 

referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta 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 făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se 

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

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 

Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 

Capacitate de semnătura ....................... 

Detalii despre ofertant   

Numele ofertantului   ....................... 

Ţara de reşedinţă ....................... 

Adresa ....................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 

Telefon / Fax ....................... 

http://lege5.ro/App/Document/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=96798275&d=2016-06-21#p-96798275
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Data ....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularul 7 

Operator economic 

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

(denumirea) 

DECLARAȚIE 

 privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice 

(evitarea conflictului de interese) 

1. Subsemnatul/a……………..................……........…, în calitate de ……............………………. (ofertant/ 

candidat/ ofertant asociat/ subcontractant/ terţ susţinător), la procedura avand ca 

obiect :……………………..………………………, declar pe propria răspundere sub sancţiunea 

excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că 

nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice.   

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

dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 

atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 

derulării contractului de achiziţie publică. 

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

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

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autoritatii Contractate cu privire la orice 

aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal 

referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta 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 făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se 

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

5 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 

Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 

Capacitate de semnătura ....................... 

Detalii despre ofertant   

Numele ofertantului   ....................... 

Ţara de reşedinţă ....................... 

Adresa ....................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 
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Telefon / Fax ....................... 

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

 

 

Formularul 12 
Operator economic 

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

(denumirea) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ (propunere financiara) 

pentru atribuirea acordului-cadru 

 

 

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

_________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim 

ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, să prestam 

........................ (denumirea serviciilor), pentru suma de ..................... (suma în litere şi în cifre, precum şi 

moneda ofertei) euro, plătibilă după recepţia produselor, la care se adaugă TVA în valoare de 

...................... (suma în litere şi în cifre, precum si moneda ofertei) euro , conform anexei/anexelor nr. 

………....... 

  

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile din 

anexa, in graficul de timp solicitat de autoritatea contractanta.  

 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si 

cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie 

pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de 

dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant 

intre noi. 

 

5. Precizam ca: 

|x| nu depunem oferta alternativa.  |_| depunem oferta alternativa. 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 

Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 

Capacitate de semnătura ....................... 

Detalii despre ofertant   

Numele ofertantului   ....................... 

Ţara de reşedinţă ....................... 

Adresa ....................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 

Telefon / Fax ....................... 

Data ....................... 
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Formularul 13 
Operator economic 

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

(denumirea) 

 

DECLARATIE  

privind sanatatea si securitatea in munca 

 

Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ……………………….. 

(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa prestez servicii de 

livrare, instalare, punere în funcţiune a echipamentelor si instruire de personal pe parcursul indeplinirii 

contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a 

muncii, care sunt in vigoare in Romania. 

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile 

referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor 

obligatii. 

 
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal 

referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta 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 făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se 

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

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 

Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 

Capacitate de semnătura ....................... 

Detalii despre ofertant   

Numele ofertantului   ....................... 

Ţara de reşedinţă ....................... 

Adresa ....................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 

Telefon / Fax ....................... 

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

 


