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Formular nr. 1 (Model orientativ) 
 
 

Acord de asociere 
 

Nr.....................din................... 
 
CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI  

Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... 

nr..................., telefon ..................... fax ........................., înmatriculata la Registrul Comerțului din 

......................................... sub nr..........................., cod unic de înregistrare...................................., cont 

............................................deschis la............................................................... reprezentata de 

......................................................având funcția de.......................................... . în calitate de asociat -

LIDER DE ASOCIERE 

și  

................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ 

Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerțului din 

........................................ sub nr............................,cod unic de înregistrare...................................., cont 

.............................................deschis la............................................ reprezentata de 

.................................................................având funcția de.......................................... . în calitate de 

ASOCIAT 

 

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea executării contractului de achizitie 

publica  ce are ca obiect: 

Echipamente IT, conform documentației de atribuire puse la dispoziție de către Asociatia Societatea 

Romana de Cardiologie. 
 

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI 

Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului, 

respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. 

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE 

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................. Contractul 

de achiziție cu achizitorul va fi semnat de către liderul de 

asociere………………………………………………………………………, desemnat ca fiind 

reprezentantul autorizat sa primească instrucțiunile pentru și în numele oricăruia și tuturor membrilor 

asocierii. 

Art. 5. Părţile vor răspunde solidar și individual în fata Beneficiarului în ceea ce privește toate obligațiile 

și responsabilitățile decurgând din sau în legătura cu Contractul. 

Art. 6. În caz de adjudecare, asociații au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi 

următoarele: 

…............................................................................................. % (în litere), 

…............................................................................................. % (în litere) 



 

Art. 7. Asociații convin sa se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, 

acordându-și sprijin de natura tehnica, manageriala sau/și logistica ori de câte ori situația o cere. 

Art. 8. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa 

greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii și prin obținerea 

consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Părți cat și a Beneficiarului. 

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce privește termenele și condițiile de furnizare, cu 

prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) și Beneficiar. 

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 

 

LIDER ASOCIAT   

Semnătura 

 

ASOCIAT 1 

semnătura   

 

NOTA:  Prezentul Acord de Asociere conține clauzele obligatorii, părțile putând adăuga și alte 

clauze. 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Formular nr. 2 (Model orientativ) 
 

Acord de subcontractare 

nr.………./………… 

La contractul de achiziție publică ce se va încheia între  

 (denumirea entității contractante) și 

........................................ (denumire ofertant) privind achizitia de produse: echipamente IT 

pentru Societatea Romana de Cardiologie Bucuresti 

1. Părți semnatare 

Acest acord este încheiat între: 

................................... (denumirea, sediul, CUI, ORC, reprezentantul legal al ofertantului), 

denumit în continuare Contractant 

și 

................................... (denumirea, sediul, CUI, ORC, reprezentantul legal al operatorului 

economic), denumit în continuare Subcontractant 

2. Obiectul contractului de subcontractare 

Obiectul prezentului acord de subcontractare îl reprezintă furnizarea de către subcontractant a 

următorului produs:............................................................................................................. 

 

în cadrul contractului de achiziție publică ce are ca obiect: Achizitionarea de produse: 

echipamente IT pentru Asociatia Societatea Romana de Cardiologie Bucuresti 

pe care Contractantul îl va încheia cu autoritatea contractantă. 

3. Valoarea produsului furnizat de subcontractant 

Valoarea produsului furnizat de subcontractant, conform ofertei depuse, reprezintă ......... % din 

prețul ofertei și implicit din prețul contractului de achiziție publică. 

4. Durata de furnizare a produsului de către subcontractant 

Durata de furnizare a produsului ce face obiectul prezentului acord de subcontractare va fi 

stabilită în conformitate cu graficul de furnizare a contractului de achiziție publică. La 

încheierea contractului de subcontractare graficul de furnizare va constitui anexă la contractul 

de subcontractare. 

5. Alte clauze 

Subcontractantul se angajează față de Contractant cu aceleași obligații și responsabilități pe care 

acesta le are față de autoritatea contractantă, conform contractului de achiziție publică mai sus 

menționat. 

În conformitate cu prevederile art. 232 din Legea nr. 99/2016, Autoritatea contractantă 

efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii 

propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate 

contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant în conformitate cu 

dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru și dacă 

subcontractanţii propuşi și-au exprimat opţiunea în acest sens. 

Prin urmare în contractual de subcontractare se vor introduce clause corespunzătoare. 

Prezentul Acord de subcontractare a fost încheiat astăzi ....., în 3 (trei) exemplare originale, câte 

un exemplar pentru fiecare parte și un exemplar ce va fi depus împreună cu oferta. 

Contractant        Subcontractant 

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

(reprezentant legal)       (reprezentant legal) 

 

 

 

 



 

Formular nr. 3 (Model orientativ) 

 

 

Terț susținător tehnic si/sau profesional 

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

(denumirea) 

Angajament ferm 

privind susținerea tehnică și/sau profesională a ofertantului 

 

Către: Societatea Romana de Cardiologie București 

 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ce are ca obiect: Achizitionarea de 

produse: echipamente IT pentru Societatea Romana de Cardiologie Bucuresti 

, noi ................................... ........................................................... (denumirea terţului susţinător 

tehnic), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător tehnic), ne obligăm ca, 

în situația în care contractantul ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de 

operatori economici) întâmpină dificultăți de natură tehnică, pe parcursul derulării contractului, 

să garantăm, necondiţionat și irevocabil autorității contractante achizitoare, susținerea tehnică 

pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate și a contractului de achiziție publică 

ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au 

fost incluse în propunerea tehnică. 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinătortehnic), declarăm că înţelegem 

să răspundem faţă de autoritatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură cu 

susținerea experienței similare care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament.  

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile 

art. 182 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii 

contractante de a solicita, în mod legitim îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin 

angajamentul de susținere tehnică acordat .............................................................. (denumirea 

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 

 

................................................................, în calitate de ....................................... legal autorizat 

să 

(nume, prenume , semnătură și stampila), L.S. 

 

semnez oferta pentru și în numele ................................................................................ 

      (denumirea/numele operatorului economic) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      Formular nr. 4 (Model orientativ) 
 
Operator economic 
 

(denumirea/numele) 
 
 

Formular de oferta pentru lot / loturi  ............................. 
 
Către: Societatea Romana de Cardiologie Bucuresti 

 

Examinând documentaţia de atribuire aferentă procedurii de atribuire a contractului ce are ca 

obiect: Achizitionarea de produse: echipamente IT pentru Societatea Romana de Cardiologie 

Bucuresti, subsemnatul, reprezentant al ofertantului _______________________ 

(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerinţele 

cuprinse în documentaţia de atribuire, să furnizam,  pentru suma de 

__________________________ RON (suma în litere și în cifre) plătibilă conform conditiilor 

contractuale,  la care se adaugă TVA în valoare de _________________ RON (suma în litere și 

în cifre), după cum urmează: 
 

Nr. 

lot 

Denumire produs  U.M CANTITATE PRET unitar 

FARA TVA 

(LEI)/ UM 

VALOARE TOTALA 

fara TVA/ lot (LEI) 

1 SSD extern buc 2   

2 Router buc 1   

3 Network storage buc 1   

4 UPS buc 1   

5 Multifunctionala buc 1   

6 Laptop buc 2   

7 Sistem All-In-One/PC 

desktop 

buc 1  
 

 TOTAL, fara TVA     

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizam produsele 

în termen de maxim 15 de zile de la data semnării contractului de către ambele părți. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 3 luni (durata în cifre), 

respectiv până la data de ________________________ (ziua/luna/anul)  și ea va rămâne 

obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să 

constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de 

atribuire. 

Precizăm că nu depunem ofertă alternativă. 

Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă 

primită. 

..............................................................., în calitate de ....................................... legal autorizat să 

(nume, prenume , semnătură și stampila), L.S. semnez oferta pentru și în numele 

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

          



 

 

 

 

  Formular nr. 6 a (Model orientativ) 

 
Matricea de conformitate a propunerii tehnice cu cerințele din caietul de sarcini Lot 1 

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini 

(cerințe minime obligatorii) – lotul 1 – SSD extern 

 

Mod de îndeplinire 

(Specificații tehnice 

produs ofertat / 

propunere tehnica) 

Pagina din propunerea 

tehnică, fisa 

tehnică/broșura/catalog 

produs etc. unde se  

regăsește informația. 

 
CARACTERISTICI TEHNICE  

Caracteristici Detalii tehnice  
 

Capacitate Minim 1 TB  
 

Interfata USB 3.2  
 

Sisteme de operare Microsoft 

Windows/Mac/Android 
 

 

Dimensiuni (WxDxH) 85 x 8 x 57 cm  
 

Greutate (g) Maxim 58  
 

Garantie 24 luni  
 

 
 
 

................................................................, în calitate de ....................................... legal autorizat 

să 

(nume, prenume , semnătură și stampila), L.S. 

 

semnez oferta pentru și în numele ................................................................................ 

      (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formular nr. 6 b (Model orientativ) 

 
Matricea de conformitate a propunerii tehnice cu cerințele din caietul de sarcini Lot 2 

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini 

(cerințe minime obligatorii) – lotul 2 – Router 

 

Mod de îndeplinire (Specificații 

tehnice produs ofertat / propunere 

tehnica) 

Pagina din propunerea 

tehnică, fisa 

tehnică/broșura/catalog 

produs etc. unde se  

regăsește informația. 

 
CARACTERISTICI TEHNICE  

Caracteristici Detalii tehnice  
 

Standard Wi-Fi 802.11 g 802.11 n 

802.11 b 

802.11ac 802.11 a 

 

 

Standard Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac  
 

Porturi LAN 4 x RJ-45 

3 x RJ-45 (Dual 

WAN) 

 
 

Porturi WAN 1 x RJ-45 

2 x RJ-45 (Dual 

WAN) 

 
 

Rata de transfer WI-FI (Mbps) 800 + 1730  
 

Securitate MAC (filtrare de 

adrese) 

Protectie DoS 

SPI Firewall 

WEP, 

WPA/WPA2-

Personal, 

WPA/WPA2-

Enterprise 

 

 

Antena 4 x 4 MIMO  
 

Frecventa (GHz) 2.4 - 5  
 

Port USB 1 x USB 2.0 

1 x USB 3.0 
 

 

Alimentare 100 V - 240 V  
 

Dimensiuni (mm) 280 x 169 x 77  
 

Greutate (g) 0.700  
 

 
................................................................, în calitate de ....................................... legal autorizat 

să (nume, prenume , semnătură și stampila), L.S. 

semnez oferta pentru și în numele ................................................................................ 

      (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 



 

 

 

Formular nr. 6 c (Model orientativ) 

 

Matricea de conformitate a propunerii tehnice cu cerințele din caietul de sarcini Lot 3 

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini 

(cerințe minime obligatorii) – lotul 3 – Network storage 

 

Mod de îndeplinire 

(Specificații tehnice produs 

ofertat / propunere tehnica) 

Pagina din 

propunerea 

tehnică, fisa 

tehnică/broșura/

catalog produs 

etc. unde se  

regăsește 

informația. 

 
CARACTERISTICI TEHNICE  

Caracteristici Detalii tehnice   

Capacitate 32 TB (2 x HDD 2.5’’/3.5’’)   

Procesor 
Marvell ARMADA-7020 1.6GHz (Dual-

Core) 
  

Memorie interna 2GB DDR4   
Licente camere IP Minim 4   

Porturi 
2 x Gigabit Ethernet 

2 x USB 3.1 Gen 1 

1 x 10Gigabit Ethernet 

 
 

Sisteme de operare Microsoft Windows 10   

Securitate 

Firewall 

Alerte E-mail si SMS 

AES 256-Bit Encryption 

Conexiuni criptate: HTTPS, SSH 

 

 

Media server support 

PS3 

Formate imagini: BMP, GIF, ICO, JPG, PNG, 

PSD, TIF, RAW 

 
 

Networking protocols 

CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP 

(Unicode Supported), TFTP, WebDAV, 

Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, 

HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog 

 

 

Backup solutions 

FTP Backup 

Cloud Backup 

Rsync (Remote Sync) 

External Backup 

EZ Sync 

 

 

 
................................................................, în calitate de ....................................... legal autorizat 

să 

(nume, prenume , semnătură și stampila), semnez oferta pentru și în numele 

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

      (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

 



 

Formular nr. 6 d (Model orientativ) 

 
Matricea de conformitate a propunerii tehnice cu cerințele din caietul de sarcini Lot 4 

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini 

(cerințe minime obligatorii) – lotul 4 – UPS 

 

Mod de îndeplinire 

(Specificații tehnice 

produs ofertat / 

propunere tehnica) 

Pagina din propunerea 

tehnică, fisa 

tehnică/broșura/catalog 

produs etc. unde se  

regăsește informația. 

 CARACTERISTICI TEHNICE  

Caracteristici Detalii tehnice   
OUTPUT    
Capacitate putere 3000VA / 

2700W 
 

 

Voltaj nominal output 220/230/240 

VAC 
 

 

Distorsiuni Voltaj nominal <=5%   
Frecventa Output +/- 0.05 Hz   

Conectori Output 4 x IEC C13   
INPUT    
Voltaj nominal input 176 - 300 VAC   
Frecventa Input 40 Hz - 70 Hz   
Baterie si Timp functionare 12V/9Ah   

Protectie la supratensiune Da   
Panou de control Display LCD 

iluminat 
 

 

Alarma Sonora Da   

Software Da   
Altele Line interactive   

Timp de functionare mediu 11.7 minute la 

50% din sarcina 
 

 

Timp de incarcare mediu 4 ore pana la 

90% 
 

 

 
................................................................, în calitate de ....................................... legal autorizat 

să 

(nume, prenume , semnătură și stampila), semnez oferta pentru și în numele 

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

      (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formular nr.6 e (Model orientativ) 

Matricea de conformitate a propunerii tehnice cu cerințele din caietul de sarcini Lot 5 

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini 

(cerințe minime obligatorii) – lotul 5 - Multifunctionala 

 

Mod de îndeplinire (Specificații tehnice 

produs ofertat / propunere tehnica) 

Pagina din 

propunerea 

tehnică, fisa 

tehnică/broșura

/catalog produs 

etc. unde se  

regăsește 

informația. 

 
CARACTERISTICI TEHNICE  

Caracteristici Detalii tehnice   

Tehnologie imprimare Imprimare laser monocrom    

Viteza imprimare monocrom 30 ppm   

Memorie 2 GB   

Conectivitate USB/WI-FI/Retea   

Panou control touchscreen   

Copiere :    

Rezolutie 600x600 dpi   

Functii copiere Copiere automata fata-verso   

Imprimare :    

Format Format general A3   

Rezolutie 1200 dpi x 1200 dpi   

Functii de imprimare Imprimare automata fata-verso    

Limbaje de imprimare : PCL6 

UFR II 

 
 

Alimentare hartie - ADF (alimentator automat de 

documente fata-verso): 50 coli 

- 3 tavi hartie 

 

 

 

Iesire hartie 250 coli   

Scanare - Rezolutie : 600 dpi 

- format A3 

- viteza: 35 ipm 

- rezolutie: 600x600 

- functii: -Scanare catre memory stick 

                - Scanare pe dispozitive mobile sau 

conectate la internet 

                - Compatibil TWAIN, WIA 

                - Scanare catre Cloud 

 

 

Compatibilitate cu sisteme de 

operare 

UFRII: Windows® 7/8.1/10/Server 2008 

/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 

R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X 

(10.9 sau versiuni ulterioare) PCL: 

Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 

2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 

2016/Server 2019 PS: Windows® 

7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 

2012/Server 2012 R2/Server 2016/ Server 

2019, MAC OS X (10.9 sau versiuni 

ulterioare) PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, 

MAC OS X (10.9 sau versiuni ulterioare) 

 

 

Consumabile incluse Toner C-EXV59 30000 pagini 

PN consumabil 3760C002AA 

 
 

 
................................................................, în calitate de ....................................... legal autorizat să 

(nume, prenume , semnătură și stampila), L.S. 

semnez oferta pentru și în numele ................................................................................ 

      (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 



 

Formular nr. 6 f (Model orientativ) 
Matricea de conformitate a propunerii tehnice cu cerințele din caietul de sarcini Lot 6 

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini 

(cerințe minime obligatorii) – lotul 6 – laptop 

 

Mod de îndeplinire 

(Specificații tehnice produs 

ofertat / propunere tehnica) 

Pagina din propunerea 

tehnică, fisa 

tehnică/broșura/catalog 

produs etc. unde se  

regăsește informația. 

 
CARACTERISTICI TEHNICE  

Caracteristici Detalii tehnice   

Procesor Intel® i5 1135G7   

HDD Minim 512 GB SSD   

Memorie Minim 8 GB, DDR4, 

frecventa 3200 MHz 

 
 

Monitor Minim 14” LCD 

LED, rezolutie:1920 

x 1080, format 

display Full HD, 

Anti-Glare 

 

 

Audio Placa audio integrate, 

difuzoare stereo, 

microfon digital 

 

 

Placa grafica Placa video Intel 

UHD DDR 4 

integrata sau 

echivalenta/dedicata 

 

 

Comunicatii 10/100, 802.11 b/g/n, 

Bluetooth 4.0, 

Wireless 

 

 

Multimedia Camera WEB HD  
 

Sistem de operare FREE-OS, NO-

OS/Windows 10/11 

 
 

Porturi minime 2 x USB 3.0 

1 x USB 2.0 

1 x HDMI 

1 x Audio 

Out/Microfon 

 

 

Greutate Max 1,7 kg  
 

Baterie Minim 4 celule Li-

Ion 

 
 

Mouse optic Wireless silentios de 

la acelasi producator 

 
 

Altele Camera web 

Tastatura iluminata 

Touchpad care 

accepta gesturi de 

atingeri multiple 

Tastatura Chiclet 

Baterie 3 celule - 

52Wh  

 

 

 
................................................................, în calitate de ....................................... legal autorizat să (nume, prenume , 

semnătură și stampila), L.S.semnez oferta pentru și în numele ................................................................................

      (denumirea/numele operatorului economic) 

 



 

Formular nr. 6 g (Model orientativ) 

 
Matricea de conformitate a propunerii tehnice cu cerințele din caietul de sarcini Lot 7 

 

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini 

(cerințe minime obligatorii) – lotul 7 – Sistem All in 

One/ PC desktop 

 

Mod de îndeplinire 

(Specificații tehnice produs 

ofertat / propunere tehnica) 

Pagina din propunerea 

tehnică, fisa 

tehnică/broșura/catalog 

produs etc. unde se  

regăsește informația. 

 
CARACTERISTICI TEHNICE  

Caracteristici Detalii tehnice  
 

Procesor Ryzen 5, 4500U, frecventa 

2,5 

 
 

Procesor Intel® i3 11100B 3.6 GHz 

quad core 
 

 

Procesor grafic Intel® UHD Graphics  
 

Memorie RAM MINIM 8 GB DDR4   

Hard disk drive 256 SSD   

Unitate optica DVD+/- RW  
 

Display 23.8”, full HD, Anti-Glare  
 

Porturi 2xUSB3.1 gen 2, 3xUSB 2.0, 

2xUSB 3.1gen 1, 1x RJ45, 

1xHDMI-in, 1xHDMI-out, 

1xDC-in, 1x casti/microfon 

 

 

Multimedia Camera web HD  
 

Comunicatii 10/100/1000 MB, 802.11 

b/g/n, Bluetooth 4.0, wireless 
 

 

Sistem operare FREE-DOS, NO-OS, 

Windows 10/11 
 

 

Mouse optic de la acelasi producator  
 

Tastatura de la acelasi producator  
 

Garantie Minim 1 an  
 

 
 

................................................................, în calitate de ....................................... legal autorizat să 

(nume, prenume , semnătură și stampila), L.S. 

 

semnez oferta pentru și în numele ................................................................................ 

      (denumirea/numele operatorului economic) 

 

          
 
 
 



 

 
       Formularul nr.5 (Model orientativ) 

Operator Economic      

 Inregistrat la sediul autoritatii contractante 

..........................       Nr. .......... / ............../ ora 

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

(denumirea)                               

 

 

Scrisoare de inaintare  

Catre 

_____________________________________________________________________________

__________ 

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa 

 

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicare procedurii pentru atribuirea contractului 

de achizitie publica privind furnizarea de echipamente IT, 

Noi _____________________________________________ (denumirea / numele ofertantului) 

Va transmitem urmatoarele documente: 

1. .......................................................... 

2. .......................................................... 

3............................................................. 

4............................................................ 

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

Data completarii ____________.______________.2022 

 

Facem precizarea ca adresa de email ....................................... va fi cea utilizata in 

comunicarea cu autoritatea contractanta, tinand cont de faptul ca intreaga negociere va 

avea loc in exclusivitate pe email. 

 

 

Cu stima, 

Operator economic 

 

  

(Semnatura autorizata) 

 

................................................................, în calitate de ....................................... legal autorizat 

să 

(nume, prenume și stampila), 

 L.S.semnez oferta pentru și în numele ................................................................................ 

      (denumirea/numele operatorului economic) 



 

 

Formular nr.7 (Model orientativ) 
    OPERATOR ECONOMIC  

      ____________________ 

         (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese 

(art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare) 

 

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

asociat/subcontractant), la…………………………, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, privind 

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 

declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

   a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al 

ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio persoană care face parte din 

consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, a terților susținători 

ori subcontractanților propuși, nu participă în procesul de verificare/evaluare a ofertelor; 

   b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea 

inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a Oficiului Național al 

Registrului Comerțului; 

   c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes personal, 

financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi 

imparţialitatea autorității contractante pe parcursul procesului de evaluare;  

   d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membrii în cadrul consiliului de 

administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi semnificativi, 

persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea, inclusiv, ori care se află în relaţii comerciale 

cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului, implicate în procedura 

de atribuire;  

   e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu am nominalizat printre principalele persoane 

desemnate pentru executarea contractului, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 

inclusiv, ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Oficiului Național al 

Registrului Comerțului și care sunt implicate în procedura de atribuire.  

 

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

interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 

derulării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. 

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 Oficiului Național al Registrului Comerțului cu privire la orice 

aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

  Data completării ......................                                        Operator economic, 

                                                                                        _________________                                                                                        

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 



 

 

Formular nr.8 (Model orientativ) 
 

OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

    (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  

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

publice 

Subsemnatul, reprezentant al..........................................,                                                                               

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ……………......(ofertant/terţ 

susţinător/subcontractant) la procedura pentru atribuirea a contractului de achiziţie publică având ca 

obiect ..............................................., organizată de ................................................ (denumirea autorităţii 

contractante], la data de .............. (zi/luna/an), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii 

din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că 

………………................(denumirea operatorului economic] sau orice persoană membru al organului de 

administrare, de conducere sau de supraveghere sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control 

în cadrul acestuia, că nu a făcut obiectul unei condamnări pronunţate printr-o hotărâre definitivă a unei 

instanţe judecătoreşti, printr-o condamnare pronunţată cu cel mult 5 ani în urmă sau care continuă să se 

aplice o perioadă de excludere prevăzută direct în condamnare, pentru unul dintre motivele enumerate 

mai jos: 

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 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 dispunem. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ________________________________ . 

                                                                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a 

ofertei)    Data completării _____________________Operator economic,  _____________  

           (semnătura autorizată) 

 

 

 



 

 

Formular nr.9 (Model orientativ) 
 

 
 

 
 

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 pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 

....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), cod CPV ............., organizată de .................... 

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

sancţiunea excluderii din procedura şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, nu ne aflăm în 

situaţia prevazută la art. 165 din Legea 98/2016 , respectiv: 

-  n-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar 

acest lucru să fi fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi 

obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat. 

 

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

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

doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Operator economic,   

                                                                                                       ………………… 

                                                                                                      (semnatura autorizată ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Formular nr.10 (Model orientativ) 

 
OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE  

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

 

          Subsemnatul,.................   reprezentant împuternicit al.......................,  (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 

economic) în calitate de.......................... (ofertant/tert susţinător/subcontractant, după caz)   la procedura pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect: echipamente IT, organizată de Societatea Romana de Cardiologie, Bucuresti 

(denumirea autorităţii contractante), la data de .............. (zi/luna/an), declar pe proprie răspundere că nu ne aflăm în niciuna 

din situaţiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice: 

Art. 167: 

       (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru orice 

operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii: 

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de 

probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii; 

b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; 

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest 

lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a 

încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză; 

e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi 

remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a 

concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 

g) operatorul economic 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; 

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii 

contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a 

prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 

i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină 

informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din 

neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind 

excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de 

achiziţie publică către respectivul operator economic. 

      (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din procedura de atribuire un 

operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau 

documentelor prezentate de operatorul economic în cauză, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul de 

achiziţie publică/acordul-cadru. Aceasta presupună că respectivul operator economic se află fie în faza de observaţie şi a 

adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, 

a activităţii curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului 

de reorganizare aprobat de instanţă. 

      (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul 

economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care 

vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă. 

      



 

(5) în sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a 

considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ: 

a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici participanţi la procedura de 

atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al conţinutului documentelor nestandardizate potrivit 

documentaţiei de atribuire; 

b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la procedura de atribuire se regăsesc 

aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune 

de natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură; 

c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât şi în comun cu alţi 

operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori economici; 

d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi operatori economici şi este 

nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare. 

      (6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă solicită în scris 

Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul 

sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile. 

     (7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul Concurenţei, în vederea 

formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6). 

     (71) Înainte ca autoritatea contractantă să excludă din procedură un candidat/ofertant care se află în situaţia prevăzută la 

alin. (1) lit. f), aceasta trebuie să îi acorde respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra că implicarea sa în 

pregătirea procedurii de achiziţie nu poate denatura concurenţa. 

     (8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, 

neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi majore care 

le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevăzute în contract. 

 

        Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care 

dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

                                                                                                          Operator economic,   

                                                                                                       ………………… 

                                                                                                      (semnatura autorizată ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formularul nr. 11 (Model orientativ) 

Operator Economic 

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

(denumirea)                               

 

 

Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, social si al relațiilor de munca pe parcursul 

îndeplinirii contractului 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata ________________________ (numele și prenumele în clar ale persoanei 

autorizate), reprezentant împuternicit al _______________________________ (denumirea ofertantului), 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că mă angajez să 

furnizez, pe parcursul îndeplinirii contractului ce are ca obiect: furnizarea de echipamente IT pentru 

Asociatia Societatea Romana de Cardiologie Bucuresti 

cu respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, care sunt în vigoare 

în România. 

 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile relevante din 

domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, 

legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele și acordurile internaționale în aceste domenii și am 

inclus în propunerea financiară costul pentru îndeplinirea acestor obligații. 

 

 

................................................................, în calitate de ....................................... legal autorizat să 

(nume, prenume , semnătură și stampila), L.S. 

 

semnez oferta pentru și în numele ................................................................................ 

      (denumirea/numele operatorului economic) 
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