
FORMULARE



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

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr.
98/2016

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

.........................................  (denumirea/numele  şi  sediul/adresa  operatorului
economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinător
la  procedura  de  atribuire  a  contractului  de  achizitie  publica  având  ca  obiect
……………...........……………..(denumire  procedură), CPV  …………….,   organizată  de  Consiliul
Judeţean Mureş,  declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura si
cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii, că  NU mă aflu în nici una din situaţiile
potenţial generatoare de conflict de interese prevăzute la articolul 60 din Legea nr.98/2016
privind achiziţiile publice, respectiv:

-  nu  am  drept  membrii  în  cadrul  consiliului  de  administraţie/  al  organului  de
conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care
sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv, ori care se află în relaţii
comerciale cu persoane cu  funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

Subsemnatul declar ca 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 aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea
exclusivă.

Persoanele care deţin funcţii  de decizie din cadrul Consiliului  Judeţean Mureş în ceea ce
priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

Péter Ferenc, presedintele Consiliului Judetean Mures; Dancu Ovidiu si Cîmpeanu Alexandru,
vicepresedinti; Cosma Aurelian - Paul,  secretarul general al judetului;  Szász Zoltán Tibor,
administrator  public  al  jude ului;ț  Băţaga Valer, directorul  Direcţiei  Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte; Nemes Genica, directorul Directiei Juridice si Administratie Publică;
Mărginean  Ioan  Alin,  directorul  Directiei  Economice;  Márton  Katalin,  directorul  Direc ieiț
Tehnice; Pătran Carmen-Daniela, sef serviciu Investitii si Achizitii Publice;  Suciu Călin, şef
serviciu Dezvoltare Regională;  Tcaciuc Ioana, sef serviciu Buget; Oroian Mariana, sef birou
Financiar-Contabil; Farkas Adriana, sef serviciu Juridic; Lefter Erika, consilier juridic, Kakasi
András,  consilier  juridic;  Buta  Ramona  Alina,  consilier  juridic;  Lokodi  Emöke,  consilier
juridic; Szövérfi Gabriella, consilier juridic; Catrinoiu Ionu , consilier juridic; ț consilieri 

DDRIP:  Cioban Simona, Fabian Livia Daniela,  Vi elar Corina Alexandra;  ț consilier  Cabinetul
Pre edintelui: Lukacs Katalin; ș consilieri Compartiment Achiziţii Publice: Savu Felicia- Maria,
Pologea  Ioan,  Sabău  Kinga  Beáta,  Kárpáti  Andrea  Laura, Kadar  Katalin  –  consilier,



compartiment  Analiză  şi  Asistenţă  Economică,  Moldovan  Marcela  Ionela  –  consilier,
compartiment Patrimoniu, Servicii Publice.

Persoanele  care  aprobă  bugetul  aferent  autoritătii  contractante,  necesar  finantării
contractelor  de  achizitie  publică  sunt: Péter  Ferenc,  presedintele  Consiliului  Judetean
Mures;  Dancu  Ovidiu  si  Cîmpeanu  Alexandru,  vicepresedinti;  consilieri  judeteni:  Aszalos
Gavril, Baciu Marius Tiberiu,  Balas Ionela Daniela, Bardosi Dragos-Tiberiu, Bartha Mihaly,
Bândea Eugen, Biró József-Attila, Bolos Vasile Grigore, Brassai Zsombor, Cerghizan Marius-
Vasile,  Fülöp József, Gergely Simion, Gliga Ioan Florin, György Alexandru, Ilies Ovidiu-Tudor,
Kedei  Pál  Előd,  Kolcsar  Anquetil-Karoly,  Kovács  Mihály-Levente,  Kupás  János,  Moldovan
Angela,  Molnar Ervin, Pokorny Vasile tefan, Pop Cosmin,  Rată Nadia-Dinuca,  Sabău PopȘ
Aurelian-Olimpiu,  Somesan  tefan,  Szabó  Albert,  Szabó  Árpád,  Szigyárto  Zsombor-Istvan,Ș
Tatár Béla, Belea Bianca Minodora, Togănel Cristina-Mara.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg  că  autoritatea  contractantă  are  dreptul  de  a  solicita,  în  scopul  verificării  şi
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

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

Operator economic,

(semnatura autorizata)

Nota: se solicita atat ofertantului, asociatului, tertului sustinator cât şi subcontractantului

OPERATOR ECONOMIC



__________________

   (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

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

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

_________________________________________________, ne oferim ca, în 

                (denumirea/numele ofertantului)

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să
prestăm ___________________________________pentru suma de ____________

                     (denumirea serviciului)

___________________________________(moneda ofertei)

         (suma in litere si in cifre)

 la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de     ___________________.

                                                                                          (suma in litere si in cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile în graficul de timp anexat.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________

____________________________zile, respectiv până la data de_________________________,
şi  (durata  in  litere  si  cifre)
(ziua/luna/anul)

ea  va  rămâne  obligatorie  pentru  noi  şi  poate  fi  acceptată  oricând  înainte  de  expirarea
perioadei de valabilitate.

Până  la  încheierea  şi  semnarea  contractului  de  achiziţie  publică  această  ofertă,
împreună  cu  comunicarea  transmisă  de  dumneavoastră,  prin  care  oferta  noastră  este
stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Precizăm că:

     _

    |_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

     _



    |_|   nu depunem ofertă alternativă.

            (se bifeaza opţiunea corespunzătoare)

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.

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice
altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să 

             (semnatura)

semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.

                                                         (denumire/nume operator economic)



          Operator economic              ANEXA LA FORMULAR DE OFERTĂ

    ________________
      (denumirea/numele) 

Nr. 
Crt.

Lot U.M.
Tarif ofertat

lei/U.M.
(fără TVA)

Cantitate
minimă/12 luni

Valoare totală
minimă 

Lei (fără TVA)

Cantitate
maximă/12 luni

Valoare totală
maximă

Lei (fără TVA)

0 1 2 3 4 5 = (3x4) 6 7 = (3x6)

1

LOT 1 - Servicii de 
comunicare publică într-un 
cotidian în limba română – 
local

cm² 20.800  cm² 62.400 cm²

2

LOT 2 - Servicii de 
comunicare publică într-un 
cotidian în limba maghiară – 
local

cm² 20.800  cm² 62.400 cm²

3

LOT 3 - Servicii de 
comunicare publică pe un 
portal de ştiri în limba 
română – local

articol

 
52 articole 260 articole

4

LOT 4 -  Servicii de 
comunicare publică pe un 
portal de ştiri în limba 
maghiară – local

articol

 
52 articole 260 articole

5

LOT 5- Servicii de comunicare
publică pe un post de 
televiziune în limba română – 
local

minut 520 minute
3.120 minute 

6

LOT 6- Servicii de comunicare
publică pe un post de 
televiziune în limba maghiară
– local

minut 520 minute
3.120 minute 

  
   Data completării ......................

                                                         Operator economic,
                                                   ...................................
                                                     (semnătură autorizat



Terţ susţinător tehnic şi profesional

______________________________

                  (denumirea) 

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica şi profesională  (Capacitatea tehnică şi/sau profesională)

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ____________________________________________

         (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ____________________,

                                             (denumirea contractului de achiziţie publică) noi 
____________________________________________, având sediul înregistrat la

(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)

________________________________________________,ne obligăm, în mod ferm, 

  (adresa terţului susţinător tehnic şi profesional)

 necondiţionat şi irevocabil, să punem la  dispoziţia___________________________

                                            (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) 

toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor
obligaţiilor  asumate  de  acesta/aceştia,  conform ofertei  prezentate  şi  contractului  de  achiziţie
publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea  susţinerii  tehnice  şi  profesionale  nu  implică  alte  costuri  pentru  achizitor, cu
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la

dispoziţia  ____________________________________________________________

                     (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)

resursele tehnice şi/sau profesionale de  ____________________________________

_____________________________________  necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi
la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ______________________________________, declarăm că înţelegem să

(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)

să răspundem,  în  mod  necondiţionat,  faţă  de  autoritatea  contractantă   pentru 

neexecutarea oricărei obligaţii asumate de __________________________________



                                  (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici) în baza
contractului de achiziţie publică, şi pentru care ________________________

                              (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit
susţinerea  tehnică  şi  profesională  conform  prezentului  angajament,  renunţând  în  acest  sens,
definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, _______________________________________, declarăm că înţelegem 

     (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)

să   renunţăm   definitiv   şi   irevocabil  la  dreptul  de  a  invoca  orice excepţie de

neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de __________________,

                                                                       (denumire ofertant/grupul de ofertanţi) care ar
putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul

angajament.

Noi,______________________________________, declarăm că înţelegem să 

(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)

răspundem  pentru  prejudiciile  cauzate  autorităţii  contractante  ca  urmare  a  nerespectării
obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul  reprezintă  angajamentul  nostru  ferm  încheiat  în  conformitate  cu  prevederile
art.113 alin.12 din Legea 98/2016 pentru 50% din cerin a ce a fost stabilită în documenta a deț ț
atribuire, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de
către  noi  a  anumitor  obligaţii  care  decurg  din  susţinerea  tehnică  şi  profesională  acordată
_________________________________________________.

                    (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)

Data completării_____________

                           Terţ susţinător,

                         _________________________

                           (numele şi prenumele)

                        _________________________

                           ( semnătura autorizată)

                             (ştampilă)



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

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016.

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:

Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ...................................

................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului 
/acordului cadru ...........................................................(obiectul 
contractului/acordului-cadru)

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca 
fiind câştigătoare.

Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1.                                                                    

2.                                                                    

…                                                                     

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

1.            % S.C.                                                        

2.            % S.C.                                                        

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

1.            % S.C.                                                        

2.            % S.C.                                                        

3. Durata asocierii

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).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru
întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea
constituită prin prezentul acord.

Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru
semnarea contractului de achiziţie publică 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

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

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

De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7 Litigii

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,

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în 
funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.



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

ACORD  DE SUBCONTRACTARE

La contractul de achizitie publica..........................................(denumirea contractului
si obiectul/obiectivul)  

“_______________________________________________________________”.
                                                  (denumire contract)

1.Acest acord este încheiat între: S.C.  _______________  cu  sediul  în
_______________________________,  reprezentată  prin  __________________  administrator,  

(adresa,tel.,fax)                                                    
denumită în cele ce urmează contractant general
şi

S.C.  _______________  cu  sediul  în
_______________________________, reprezentată prin____________________administrator,

(adresa,tel.,fax)                                                
denumită în cele ce urmează subcontractant.

2.  Lucrarile/serviciile  ce  fac  obiectul  prezentului  contract
sunt: ............................................... 

3.  Procentul  lucrarilor/serviciilor  ce  fac  obiectul  prezentului  contract  este
de ................................... 
sau 

4. Contractul  de subcontractare va fi  incheiat  în aceleaşi  condiţii  în care contractantul
general  a  semnat  contractul  cu  achizitorul  si   nu  va  conduce  sub  nicio  forma la  modificarea
propunerii tehnice sau financiare care stau la baza contractului de achizitie publica dintre achizitor
si contractantul general. 

4. Durata de executie a lucrarilor subcontractate va fi in conformitate cu durata prevazuta
in contractul dintre contractantul general si achizitor. 

5.  Subcontractantul  se  angajează  faţă  de  contractantul  general  cu  aceleaşi  obligaţii  şi
responsabilităţi  pe care contractantul  general  le are faţă de achizitor  conform contractului  de
achizitie publica. Astfel, contractul dintre achizitor si contractantul general face parte integranta
din prezentul contract,  constituindu-se in Anexa la acesta. 

Incheiat astazi, ...................., in 3 exemplare originale.  
  

CONTRACTANT GENERAL SUBCONTRACTANT

.................................. ..................................
(semnătură autorizată)              (semnătură autorizată) 
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