
 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute 

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.   1 

 
 

                                                                            

                 Nr. 179600 /09.08.2022 

 

ANUNȚ: 
 

 
Ref: „Contractarea și/sau garantarea unei finanțări rambursabile pentru prefinanțarea și 

cofinanțarea proiectului ,,Extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în 

Sectorul 3 al Municipiului București" (POIM 2014-2020), în valoare de 294.040.000,00 lei 

pe anul 2022” 

 
Vă transmitem anexat cerințele minime obligatorii și documentele ce urmează a fi 

depuse la oferta: „Contractarea și/sau garantarea unei finanțări rambursabile pentru 

prefinanțarea și cofinanțarea proiectului ,,Extinderea sistemului de management integrat 

al deșeurilor în Sectorul 3 al Municipiului București" (POIM 2014-2020), în valoare de 

294.040.000,00 lei pe anul 2022” 

 

Cerințe minime obligatorii. 

 

Aceste cerinţe sunt obligatorii pentru toţi operatorii economici care vor depune oferte la 

procedura de achiziţie publică iniţiată în vederea contractării unui credit de investiții de 

294.040.000,00 lei. Având în vedere caracterul obligatoriu al acestor cerinţe, se impune 

precizarea că orice candidatură, respectiv ofertă care nu va îndeplini în mod cumulativ aceste 

cerinţe, va fi respinsă.  

1. Valoarea şi forma creditului: credit de investiții în cuantum  de 294.040.000,00 

lei; 

2. Durata creditului: 10 ani, de la data intrării în vigoare a contractului;  

3. Moneda: lei (atât pentru credit cât şi pentru costul total al acestuia); 

4. Destinaţie: pre și cofinanțarea unor proiecte cu Fonduri Europene (POIM 

2014-2020). 

5. Perioada de graţie: coincide cu perioada de trageri, şi va fi de 3 ani (36 luni); 

6. Perioada de trageri: 3 ani (36 luni), de la data intrării în vigoare a contractului. În 

cadrul duratei de tragere, imprumutatul poate efectua trageri multiple. Tragerile vor 

fi efectuate lunar conform graficului de tragere ce va fi stabilit de autoritatea 

contractantă de comun acord cu ofertantul câștigător. Calendarul final de tragere se 

va stabili cu banca câștigătoare și se va constitui anexă la contract. Autoritatea 

contractantă își rezervă dreptul de a aduce modificări ale calendarului de tragere în 

funcție de evoluția lucrărilor de execuție a proiectelor de investiții care fac obiectul 

creditului. Numărul maxim de zile pentru onorarea cererii de plată a fiecărei trageri 
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din credit: 3 zile. Pentru comparabilitatea ofertelor, graficul se va întocmi ținând 

cont că tragerea se va  efectua integral în prima zi din prima lună a anului 2023. 

7. Perioada de rambursare: 84 luni, calculată la data finalizării perioadei de grație 

din ziua imediat următoare expirării perioadei de graţie. 

8. Mod de rambursare: rambursarea împrumutului se va efectua în rate lunare 

conform graficului de rambursare propus și acceptat de părți. Graficul estimativ de 

rambursare a creditului trebuie să cuprindă toate costurile curente (comisioane și 

taxe inițiale, comision de administrare) aferente derulării creditului în concordanță 

cu graficul de tragere anexat. 

Posibilitatea efectuării de plăți în avans a ratelor, oricând pe durata contractului, 

fără perceperea unui comision de rambursare anticipată (comision de plată 

anticipată 0%, comision de refinanțare 0%), indiferent de sursa din care se va realiza 

acesta. 

Pentru comparabilitatea ofertelor, graficul se va întocmi ținând cont că rambursarea 

se face după perioada de grație, în rate lunare egale, începând cu prima zi din prima 

lună. 

9. Dobânzi: dobânda pentru prezentul contract este compusă din bază şi marjă, 

ROBOR 1M + X %, unde: 

- baza este ROBOR la 1 lună din data de 01.08.2022; 

- X % marja ratei dobânzii este un procent oferit de banca finanţatoare și nu va 

putea crește pe întreaga durată a contractului; 

- ROBOR 1M, este rata dobânzilor interbancare pentru depozitele în lei atrase la 

termen de 1 lună, exprimată în procente pe an. Informațiile referitoare la cotațiile 

ROBOR 1M, se găsesc la adresa de internet www.bnr.ro. 

Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe 

întreagă perioadă de derulare a contractului de credit.  

 În perioada tragerilor pentru calculul dobânzilor se ține cont de numărul de zile de 

la data tragerii. 

10.  Taxe şi comisioane: 

- comision de administrare - 0 %; 

- alte comisioane și/sau taxe aferente, detaliate (exemplu: de acordare, de evaluare, 

etc.), exprimate în procente fixe …% și valoare absolută…. lei, cu precizarea bazei 

de calcul, datei plății …… și a perioadei pentru care se percep; 

- taxe și comisioane speciale, detaliate, exprimate în procente fixe…. % și valoare 

absolută …. lei, cu precizarea explicită a situațiilor, a valorilor și a datelor de plată 

pentru care se percep acestea; 

- penalități percepute, exprimate în procente fixe…. %, cu precizarea detaliată a 

situațiilor pentru care se percep; 

- orice sumă reprezentând comision/taxă/tarif/penalitate care se aplică pentru 

rambursare/plată anticipată a ratelor pentru împrumutul contractat, indiferent de 

sursa din care Sectorul 3 al Municipiului București o va realiza pe perioada de 

derulare a contractului de împrumut este de 0% (zero procente), implicit 0 lei (zero 

lei). 

 

11.  Taxe şi comisioane impuse de către achizitor: 

- taxa de risc 0 % (zero) implicit 0 (zero) lei; 

http://www.bnr.ro/
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- comision de administrare – 0 %  implicit 0 (zero) lei; 

- comision de analiză – 0 %  implicit 0 (zero) lei; 

- comision de neutilizare 0 % (zero) implicit 0 (zero) lei; 

- comisioanele și taxele aferente creditului vor fi detaliate în Anexa la Formularul 

de ofertă; 

- ofertantul nu va putea percepe achizitorului nici o altă sumă reprezentând taxă, 

tarif, penalitate, comision, etc., care nu a fost nominalizată expres în Anexa la 

Formularul de ofertă și inclusă în costul total al creditului; 

- ofertanții au obligația să precizeze în mod clar în cadrul Anexei la Formularul de 

Ofertă termenele de plată ale acestora; 

12.  Garantarea liniei de finanșare: autoritatea contractantă, Sectorul 3 al 

Municipiului București, garantează rambursarea creditului, plata dobânzilor și a 

comisioanelor aferente contractului de servicii de credit cu veniturile viitoare ale 

bugetului local, potrivit acordului de garantare ce se va constitui anexă la contract. 

13.  Documentele ce se depun obligatoriu, denumite FORMULARE sunt cele 

anexate, numerotate de la 1-11: 

13.1  declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr 

98/2016 privind achiziţiile publice; 

13.2  declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr 

98/2016 privind achiziţiile publice; 

13.3  declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr 

98/2016 privind achiziţiile publice; 

13.4  declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice (evitarea conflictului de interese); 

13.5  angajament Terţ susţinător financiar; 

13.6  angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului 

de operatori economici; 

13.7  scrisoare de înaintare a ofertei; 

13.8  Formular de Ofertă; 

13.9  model garanție de participare;  

13.10 model garanție de bună execuție;  

13.11 Certificat de atestare fiscală (ANAF) 

14.  Criteriul de atribuire al contractului: prețul cel mai scăzut, respectiv cel mai 

mic cost al creditului. 

Ofertantul are obligația de a declara în Anexa la Formularul de Ofertă toate 

elementele de cost (marjă, comisioane, taxe, altele) ce sunt incluse în costul total al 

împrumutului și nu vor putea fi majorate pe toată durata de derulare a contractului. 

Costul total al creditului va fi calculat și precizat în Anexa la Formularul de Ofertă.  

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica, pe baza elementelor de 

cost declarate în Anexa la Formularul de Ofertă (marjă, comisioane, taxe, altele), 

costul total pentru fiecare ofertant. Pentru aceasta, ofertanții au obligația de a 

prezenta în detaliu modul de calcul al costului total pentru fiecare dată scadentă (nr. 

zile, dobândă, marjă, comisioane, etc). 

 

15. Costul total al finanțării și riscuri financiare implicate.  
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Costul total al finanțării va fi calculat luând în calcul toate fluxurile de numerar 

asociate cu finanțarea, rata dobânzii interbancare ca fiind constantă pe toată durata 

împrumutului, egală cu valoarea comunicată de către Banca Națională a Romaniei, 

la care se vor adăuga parametrii specifici fiecărui participant (marja peste ROBOR 

1M, comisioane). Aceste valori se vor utiliza de către ofertanți numai pentru 

calculele solicitate în cadrul ofertei financiare în scopul comparării ofertelor. 

În scopul exclusiv al comparării oferelor, în cadrul ofertei financiare ofertanții vor 

prezenta un calcul al împrumutului pe toată perioada de derulare. Ofertanții vor 

prezenta și un centralizator al costurilor anuale și totale. 

16. Parametrii de calcul. 

Semnarea contractului și obținerea avizelor Ministerului de Finanțe în perioada 

previzionată, astfel contractul urmează a se demara în funcție de avizul CAIL. 

Tragerile din facilitatea de credit vor fi  detaliate în Anexa  - graficul de tragere - 

din care reiese și costul total. 

Dobânda la sold, pe perioada tragerilor se va calcula lunar la numarul de zile efectiv, 

și se va plăti la numarul de zile efectiv, în ultima zi din perioada de referință. 

Comisioanele aferente se vor calcula lunar sau după caz la termenele scadente. 

Perioada de grație - 36 luni. 

Rambursarea împrumutului - 84 luni. 

Dobânda pe perioada de rambursare se va calcula la sold, lunar și se va plăti în 

ultima zi din perioada de referință. 

Comisioanele se vor calcula la termenele scadente. 

Perioada de disponibilitate înseamnă perioada cuprinsă între data semnării 

contractului inclusiv și data împlinirii a 36 luni de la data semnării contractului 

inclusiv, perioadă în care unitatea contractoare poate efectua trageri din facilitate. 

Dobânda ROBOR 1M, pentru calcul va fi cea afișata de Banca Națională a 

României din data de 01.08.2022. Această valoare se va utiliza de ofertanți numai 

pentru calculele solicitate în cadrul ofertei financiare în scopul comparării ofertelor. 

Se va prezenta un centralizator detaliat estimativ aferent perioadei 2023-2032, 

anexă la Formularul de Oferta, din care să reiasă costul total al creditului. 

17. Contractul de achiziție publică se va încheia numai dacă autoritatea 

contractantă va obține avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu privire la contractarea acestui credit, potrivit : 

- capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 

publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu 

modificările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum 

și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și 

funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederilor art. 129 alin (4) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederilor art. 9 pct. 8 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;  
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- prevederilor art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

Contractul de achiziție publică ce urmează a fi încheiat constituie informație de 

interes public și în consecință nu va fi supus reglementărilor privind secretul bancar. 

Aceste specificații vor constitui alături de altele, clauzele obligatorii ale contractului 

de achiziție publică. 

Lista link-urilor financiare pentru informații despre Sectorul 3 al Municipiului 

București: www.primarie3.ro, www.transparenta-bugetara.gov.ro 

18. Garanţia de participare: candidatul are obligația de a prezenta dovada constituirii 

garanției de participare, la depunerea ofertei financiare, conform art. 35 si art. 36 

din HG 395/2016, respectiv 0,1% (294.040 lei). 

19. Garanția de bună execuție a contractului: garanția în cuantum de 5% se constituie 

conform art. 39 si art. 40 din HG 395/2016 și devine anexă la contract.  

20. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.  

21.Posibilitatea suplimentării creditului cu aceleaşi costuri şi  posibilitatea 

diminuării fără perceperea unui comision de neutilizare.  

22. Asumarea angajamentului de punere la dispoziţie pe toată durata perioadei de 

trageri, a creditului de investitii (în cadrul Formularul de ofertă).    

 

Criteriul de atribuire. 

 

Criteriul pentru atribuirea acestui contract de achiziţie publică este: “prețul cel mai 

scăzut”. 

Va fi declarată câştigătoare, oferta cu cel mai mic cost total al creditului, ofertat în etapa 

finală a negocierii.  

În vederea stabilirii ofertei câştigătoare, ofertanţii vor determina şi vor prezenta costul 

total estimativ al creditului, având în vedere elementele ce vor fi stipulate în invitaţiile de 

participare ce vor fi transmise candidaţilor selectaţi după prima etapă a procedurii.  

 

Etape de desfășurare a procedurii: 

 

• depunerea ofertelor financiare cu detalierea costurilor aferente cuprinse în graficul de 

rambursare anexat, însoțite de draftul contractului ( Formulare anexate notate 1-11) – 

până la data de 29.09.2022, ora 16; La sediul Primariei Sectorului 3 din Calea Dudesti 

Nr 191 (pentru informații: email economic@primarie3.ro ) 

• analiza ofertelor depuse: 30.09.2022-05.10.2022; 

• întâlnire pentru negocierea finală (inclusiv clauze contractuale) -10.10.2022 (ora se va 

stabili ulterior); 

• depunerea ofertei finale – 12.10.2022; 

• anunțarea ofertei câștigătoare – 17.10.2022; 

• valabilitatea ofertei si a garantiei de participare  - 31.03.2023. 

 

 

 

 

mailto:economic@primarie3.ro
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▪ creditul va fi utilizat pentru finanțarea totală (100%), precum și parțială 

(de până la 100 %) a unor obiective de investiții din cadrul Sectorului 3 

al Municipiului București; 

▪ Pentru operativitate dorim ca modificarea obiectivelor să se facă numai 

cu notificarea băncii, nu și cu acordul prealabil al acesteia; 

▪ Datele referitoare la creditele în derulare se regăsesc în Registrul 

Datoriei Publice și Serviciul Anual al Datoriei Publice afișate pe site-ul 

nostru; 

▪ Situația lunară a contului de trezorerie se regăsește pe site, transparență 

bugetară; 

▪ Situațiile financiare la data de 31.12.2021 sunt depuse și se regăsesc  pe 

site-ul Sectorului 3  

https://www.primarie3.ro/index.php/informatii_publice/bugetul. 

▪ Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 309/27.07.2022 se 

regăsește pe site-ul instituției. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.primarie3.ro/index.php/informatii_publice/bugetul
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FORMULARE 

 

 

 

1. Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr 98/2016 

privind achiziţiile publice; 

2. Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr 98/2016 

privind achiziţiile publice; 

3. Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr 98/2016 

privind achiziţiile publice; 

4. Declarație privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr 98/2016 privind 

achiziţiile publice (evitarea conflictului de interese); 

5. Angajament Terţ susţinător financiar; 

6. Angajament privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori 

economici; 

7. Scrisoare de înaintare a ofertei; 

8. Formular de Oferta; 

 9. Model garanție de participare; 

 

10. Model garanție de bună execuție; 

11. Certificat de atestare fiscală (ANAF). 
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FORMULARE            

 Formular nr. 1 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr 98/2016 privind achiziţiile 

publice  

Subsemnatul, ……………………………………….............. reprezentant împuternicit al 

............................................................................................................... (denumirea operatorului 

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

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. 164 din 

Legea 98/2016, 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. 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 Legea nr. 129/2019 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. 
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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. 

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. 

Data completării 

Operator economic 

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

(denumirea/numele 

 

Nota: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât și terțului susținător  
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Formular nr. 2 

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr 98/2016 privind 

achiziţiile publice 

 

 

 

 

Subsemnatul, .......................................................................... reprezentant împuternicit 

al ............................................................................................................... (denumirea 

operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, la procedura de ............................................................... (se 

menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 

........................................................................ (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), 

codul CPV 66113000-5, 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 98/2016 privind achiziţiile 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. 

Data completării 

                                                                                Operator economic, 

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

                                                                              (semnătură autorizată) 

 

Nota: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât și terțului susținător  
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Formular nr. 3 

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr 98/2016 privind 

achiziţiile publice 

 

 

Subsemnatul, ………………………………............................... reprezentant 

împuternicit al ..................................................................................................................... 

(denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ 

susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ........................................ (se 

menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 

…………………………………………………..................... (denumirea produsului, 

serviciului sau lucrării), codul CPV 66113000-5, 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. 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile 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. 

 

Data completării  

                                                                                         Operator economic, 

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

                                                                                    (semnătură autorizată) 
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Nota: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât și terțului susținător  

 

 

Formular nr.4 

 

 

DECLARAŢIE 

 

privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr 98/2016 privind achiziţiile 

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. 59 si 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 acordului cadru de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi 

câştigători, pe parcursul derulării acordului cadru 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 SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 

BUCUREŞTI) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Nota: 

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, 

derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: ROBERT SORIN NEGOIȚĂ -Primar, ROXANA 

MARIANA CÎRSTEA -Director,  GEORGETA VIȘAN - Șef Serviciu,  COCIAȘ AURELIA - Consilier 

juridic, PÂRVAN ALEXANDRA ROXANA - Consilier juridic,  ANA MARIA DIANA VĂRZARU - 

Consilier juridic,  LEONARD CRISTACHE - Șef Serviciu ,  LOREDANA DIACONU - Consilier 

juridic,  GHEȚU OCTAVIAN -Director,  GHEORGHE  ȘERBAN- Șef Serviciu,  MIRIAM PLOAIE-

Expert,  CIUCA DANIELA PUICA-Expert, MIRELA ALDEA – Expert, ȘERBAN MARIA 

CRISTINA - Expert,   IRINA GINA SOROCEANU - Director ,  FILIP CORALIA- GEORGIANA - 

Șef Serviciu,  DRĂGHICI MARIA - Șef Serviciu,  NICOLETA PLĂCINTE - Consilier achiziții 

publice,  EMILIA CARABULEA - Consilier achiziții publice,  STANCA OLIMPIA VASILICA - 

Consilier achiziții publice, ILIE CONSTANȚA - Consilier achiziții publice,  MONICA ȘTEFĂNOIU - 

Consilier achiziții publice, TĂNASE CRISTINA - Consilier achiziții publice, MILITARU ANDREI – 

VIȘAN - Consilier achiziții publice, NETEA VIOLETA – ANCUȚA - Consilier achiziții publice,  

DINUȚI DANIELA - Expert,  IACOB ȘTEFANIA - Expert,  POPESCU MARIA -SILVIA- Expert,  
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MARIUS CONSTANTIN POPESCU- Sef serviciu, MONICA FLORENTINA AVRAM -Sef serviciu, 

ADRIAN ALEXANDRU TUGUI -Expert, ANDREI CONSTANTIN STRAT -Expert, GEORGETA 

IVAN – Expert, IOANA PAICU  - Inspector ELENA TANCU -Inspector, MIHAI CLAUDIU – Expert. 

 
 

Data completarii: 

 

Operator economic, 

(semnatura autorizata) 

 

Operator economic (denumirea/numele) 

Formular nr.5 

Angajament Terţ susţinător financiar  

(denumirea) 

 

 

ANGAJAMENT 

privind susţinerea financiară 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

 

 

 

Către, ..................................................................................  

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Cu privire la procedura pentru atribuirea Acordului cadru de servicii 

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

(denumirea), noi  ........................ (denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la 

 .................................................... (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, 

necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia   (denumirea 

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru 

îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei 

prezentate şi acordul cadru ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii financiare 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) suma de   (valoarea 

totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la 

termen a acordului cadru de servicii. 

Noi,  ............................................  (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 

răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de (denumire 

ofertant/grupul de operatori economici), în baza acordului cadru de servicii şi pentru care

 .................................................... (denumirea 

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform 

prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de 

diviziune sau discuţiune. 
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Noi, .................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam 

definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea 

contractantă, cât şi faţă de (denumire ofertant/candidat/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, ................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 

răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor 

prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii 98/2016, 

care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor 

obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată    

 

(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 

Data completării, Terţ susţinător, 

(semnătură autorizată) 

 

Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte 

documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să 

rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura 

îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui 

anexe la prezentul angajament, astfel încât sa conducă la îndeplinirea prevederilor art.182 

alin.(4) din Legea nr.98/2016 coroborat cu prevederile art.48 alin.(2) din HG nr.395/2016. Si din 

care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea 

propriului angajament de susținere. În drept: Art.154, Art.182 alin.(4) din Legea nr.98/2016, Art.20 

alin.(2), Art.20 alin.(3), Art.48 alin.(2) din HG nr. 395/2016  
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Formular nr.6 

 

ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori 

economici 

(denumirea) 

 

ANGAJAMENT 

privind susţinerea tehnica si profesională 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

 

 

Către, ...............................................  

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Cu privire la procedura pentru atribuirea acordului cadru de servicii ........................  (denumirea 

procedurii), 

noi  .............  (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la 

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

 ................... (adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, 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 a acordului cadru de servicii 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 acordului 

cadru/contractului de achiziţie publică. 

Noi,  .......................  (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să 

răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii 

asumate de  ............  (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza 

acordului cadru/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,  .................  (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să 

renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de 
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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, ...................................  (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 

înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării 

obligaţiilor prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii 98/2016, 

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/lcandidatului/grupului de operatori economici). 

 

 

Data completării, Terţ susţinător, (semnătură autorizată) 

 

Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte 

documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să 

rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura 

îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui 

anexe la prezentul angajament, astfel încât sa conducă la îndeplinirea prevederilor art.182 

alin.(4) din Legea nr.98/2016 coroborat cu prevederile art.48 alin.(2) din HG nr.395/2016. Si din 

care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea 

propriului angajament de susținere. În drept: Art.154, Art.182 alin.(4) din Legea nr.98/2016, Art.20 

alin.(2), Art.20 alin.(3), Art.48 alin.(2) din HG nr.395/2016  
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Formular nr.7 

 

Model scrisoare de înaintare 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI 

 

 

Către ..................................................................................... (denumirea autorităţii contractante şi 

adresa completă) 

 

Ca urmare a anunţului de participare  nr ............ din ......................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea 

procedurii pentru atribuirea contractului de servicii ............................... (denumirea ), noi 

......................(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat scrisoarea de garantie de 

participare si urmatoarele documente: .................. 

 

2. Persoana de contact pentru această procedura: 

 

Nume  

Adresă  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

 

Data completării 

 

Operator economic, (semnătura autorizata)   



 

18 

Formular nr.8 

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă] 

 

 

Formular de Oferta 

 
Data: [introduceți ziua, luna, anul] 

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare] 

Obiectul acordului cadru/contractului: [introduceți obiectul acordului cadru/contractului din anunțul de 
participare]  

 

Către: Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea] 

 

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Acordul cadru 

ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Acordul 

cadru în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară. 

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de 

Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei: 

ofertăm prețul total de ______ lei  [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], 

fără TVA, la care se adaugă TVA de ______ [introduceți suma în cifre și litere],  

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că: 

1. Am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. 

____ [introduceți detalii], comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul 

procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce 

reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care 

depunem Oferta; 

2. Am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile 

legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin 

documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 

395/2016; 

3. Avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în 

totalitate, fără nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, 

instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției; 

4. După ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă 

asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente; 

5. Documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte 

și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea; 

6. Am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe 

perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în 

legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul acordului cadru;  

7. Suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și 

comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea 

Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente; 

8. Am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de 

performanță incluși în Acordul cadru ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea 

activităților și transmiterea rezultatelor.  

 

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți numărul] 

zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord 

că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.  

 

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această 
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procedură declar că: 

 

1. Nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici 

pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția 

2. Noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de 

conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat 

Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe 

perioada derulării Acordului cadru/Contractului 

3. Noi, împreună cu subcontractanții propuși [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea 

completă a subcontractanților și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de 
calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la 

dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, 

fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate 

documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din 

DUAE. 

4. Noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților și 

ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie sa 

punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor 

depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate 

documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre, după 

cum am fost instruiți prin documentele achiziției  

5. Am citit și înțeles pe deplin conținutul modelului de Acord cadru/Contract din 

Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare 

unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice. 

6. Până la încheierea şi semnarea acordului cadru de achiziție publică de servicii această 

Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea Autorității 

Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru 

noi. 

7. Înțelegem că Autoritatea Contractantă  

a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a 

anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 

213 din Legea nr. 98/2016. 

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate 

primi. 

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile 

menționate anterior și garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de 

situație. 

8. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de 

___ din prețul Contractului. 

9. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Acordului 

cadru/contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă 

(individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant). 

10. Văzând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 

123, alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că 

părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter 

confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial şi dreptul 

de proprietate intelectuală: 

 

Nr. Crt. 
Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară 

[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...] 

1.  .... [introduceți informația] 
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2.  .... [introduceți informația] 

 

  De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care 

părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt 

confidențiale sunt următoarele: 

 

Nr. Crt. 
Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică 

și din Propunerea Financiară sunt confidențiale 

1. .... [prezentați motivul] 

2. .... [prezentați motivul] 

Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat 

calificat, eliberat de un furnizor de servicii de 

certificare acreditat în condițiile legii) a 

reprezentantului Ofertantului, 

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

  

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei 

...................................................................... 
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Formular nr.9 

 

INSTITUȚIE DE CREDIT DIN ROMÂNIA SAU DIN ALT STAT / SOCIETATE DE 

ASIGURARI  

___________________  

(denumirea)  

 

INSTRUMENT DE GARANTARE 

pentru constituiregaranţie de participarela procedura de atribuire a acordului cadrude 

achiziţie publica 

 

Către: _________________  

Cu privire la procedura de atribuire a acordului cadru 

_________________________________(denumirea acordului cadru de achizitie publica), noi, 

__________________________(denumirea băncii/ societăţii de asigurări), având sediul 

înregistrat la _______________, (adresa instituției de credit/societăţii de asigurări), ne obligam în 

mod neconditionat si irevocabil, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei 

acestuia cu privire la culpa persoanei garantate ____________(denumirea/numele)garantat, fata 

de …………………. sa plătim suma de __________________________, (în litere şi în cifre):  

În cererea sa autoritatea contractanta va preciza ca suma ceruta de ea şi datorata ei este din cauza 

existentei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:  

a) ofertantul __________________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a 

acesteia;  

(numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)  

b) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul _____________________________ a refuzat  

(numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)  

sa semneze acordul cadru de achiziţie publica în perioada de valabilitate a ofertei;  

Prezenta garanţie este valabila pana la data de ______________________.  

În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a 

garanţiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului 

instituției de credit/societăţii de asigurări, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar 

prezenta garanţie de participare îşi pierde valabilitatea.  

Legea aplicabila prezentei garanţii de participare este legea romana.  
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Competente sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta garanţie de participare 

sunt instantele judecătoreşti romane.  

 

Parafata de INSTITUȚIE DE CREDIT DIN ROMÂNIA SAU DIN ALT STAT / SOCIETATE 

DE ASIGURARI  

 

__________ în ziua _______ luna _______ anul __________  

 

(semnătura şi stampila organismului care eliberează aceasta garanţie de participare)  

 

Notă: 
Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 
garantare emis de o instituţie de credit* din România sau din alt stat sau de o societate de 
asigurări, în condiţiile legii. 

Instituţiile de credit din România vor fi interpretate, „in stricto sensu”, conform 

prevederilor art. 3 din OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 

capitalului, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Formular nr.10 

Nr./dată înreg. ......../......  

INSTITUȚIE DE CREDIT DIN ROMÂNIA SAU DIN ALT STAT / SOCIETATE DE 

ASIGURARI  

…………………………………..…………………..  

(denumirea)  

 

INSTRUMENT DE GARANTARE 

pentru constituire garanâie bancară de bună execuție 

 
Către ……………………..................………………….. (denumirea achizitorului) 

…………………………………..................................………………….. (adresa completă a 

achizitorului)  

Cu privire la contractul subsecvent înregistrat cu nr. .......... din data de .......................... şi (nr. şi data 

înreg. contractului subsecvent) intitulat „....................................................................................”, 

încheiat între .............................. (denumirea contractului de achiziţie publică) (denumirea/numele 

contractantului)  

în calitate de contractant, şi …………………………………..............................,...................... 

.................................................... (denumirea achizitorului)  

în calitate de achizitor, noi INSTITUȚIE DE CREDIT DIN ROMÂNIA SAU DIN ALT STAT / 

SOCIETATE DE ASIGURARI ………………….. ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea 

achizitorului, până la concurenţa sumei de ……………………………….......................... (suma în cifre 

şi în litere şi moneda) reprezentând ......% din valoarea totală fără T.V.A. a acestui contract subsecvent, 

orice sumă cerută de acesta printr-o cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor 

ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul subsecvent mai sus menţionat.  

Prezenta garanție este irevocabilă.  

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

De asemenea, menţionăm ca autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de 

bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului 

subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa 

obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie 

autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului 

instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul 

al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are 

obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.  

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

sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului INSTITUȚIEI DE 
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CREDIT DIN ROMÂNIA SAU DIN ALT STAT / SOCIETATE DE ASIGURARI, se va obţine acordul 

nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.  

Parafată de INSTITUȚIE DE CREDIT DIN ROMÂNIA SAU DIN ALT STAT / SOCIETATE DE 

ASIGURARI  

______ 

____ în ziua _______ luna _______ anul __________  
 
(semnătura autorizată) 

 

Notă: 
Garanţia de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 
garantare emis de o instituţie de credit* din România sau din alt stat sau de o societate de 
asigurări, în condiţiile legii. 

Instituţiile de credit din România vor fi interpretate, „in stricto sensu”, conform 

prevederilor art. 3 din OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 

capitalului, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 


