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 OPERATOR ECONOMIC                                            Inregistrat la sediul autoritatii contractante 
......................................... 
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare, 
CUI, telefon, fax)                            nr. .............. / ................................, ora ............. 
        

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 
Catre, 

     JUDETUL VASLUI 
Str. Stefan cel Mare nr.79, municipiul Vaslui, judetul Vaslui 

            (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
 
    Ca urmare a invitatiei de participare, privind atribuirea contractului de  achizitie publica având ca obiect  
Servicii de organizare evenimente promovare - conferința de lansare și închidere  a proiectului „Let's 
discover Stefan cel Mare traces together (Pe urmele lui Ștefan cel Mare)”, cod  1HARD/2.1/107, Cod 
CPV 55520000-1, 79341000-6, 79952000-2/(denumirea contractului de achizitie publica), 
 
    noi .............................................................................................................../(denumirea/numele ofertantului) 
va transmitem alaturat urmatoarele: 
 

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original: 
     a) oferta; 
     b) documentele care insotesc oferta. 
 

2. Informatii in legatura cu procedura: 
- adresa completa pentru corespondenta, valabila pentru comunicari la prezenta procedura: 

........................................................................................................................... (denumire ofertant, 
localitate, strada, numar, cod postal etc.) 

- numar telefon ........................................ 
- numar fax valabil pentru comunicari ............................................... 
- adresa e-mail valabila pentru comunicari ...................................... 

 
    Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 
 
 
     Data completarii .....................              
 
 
 
Numele si prenumele: [……...................................] 
Functia: [………………………................................] 
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:  
[……...................................................................…] 
Semnatura ......................................... 
Stampila  
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OPERATOR ECONOMIC                                             
......................................... 
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare, 
CUI, telefon, fax)                                       
 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 

 
Catre, 

JUDETUL VASLUI 
Str. Stefan cel Mare nr.79, municipiul Vaslui, judetul Vaslui 

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
 
    Domnilor, 
 
    1. Examinînd documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
........................................................................................................ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim 
ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa indeplinim 
contractul de  achizitie publica având ca obiect  Servicii de organizare evenimente promovare - 
conferința de lansare și închidere  a proiectului „Let's discover Stefan cel Mare traces together (Pe 
urmele lui Ștefan cel Mare)”, cod  1HARD/2.1/107, Cod CPV 55520000-1, 79341000-6, 79952000-2 
(denumirea serviciului), pentru suma de ........................................... (suma in cifre si moneda ofertei), 
platibila dupa receptia serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ............................ 
(suma în cifre). 
 
    2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile în 
conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. 
 
    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 60 de  zile (durata în litere si cifre) 
si ea va ramîne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricînd înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
 
    4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un 
contract angajant între noi. 
 
    5. Precizam ca: 
    [  ] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat 
în mod clar "alternativa"; 
    [    ]  nu depunem oferta alternativa. 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.) 
 
    6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o 
puteti primi. 
 
 
    Data ....../....../.................. 
 
................................................., (numele si prenumele), în calitate de .................................... legal autorizat sa 
semnez oferta pentru si în numele .................................................................................. .................... 
(denumirea/numele operatorului economic) 
 

(semnatura) 
LS 
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OPERATOR ECONOMIC                                             
......................................... 
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare, 
CUI, telefon, fax)                                       
 
 
 
 

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

 
 
 
 
     Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .............................................................................................. 
.................................................................................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa 
operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator la procedura 
pentru atribuirea contractului de  achizitie publica având ca obiect Servicii de organizare evenimente 
promovare - conferința de lansare și închidere  a proiectului „Let's discover Stefan cel Mare traces 
together (Pe urmele lui Ștefan cel Mare)”, cod  1HARD/2.1/107, Cod CPV 55520000-1, 79341000-6, 
79952000-2 (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de 
........................................ (zi/luna/an), organizata de Judetul Vaslui (denumirea autoritatii contractante), 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals 
în acte publice, ca nu ne încadram în niciuna din situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice.  
     Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 
documentelor care însotesc oferta, orice documente si informatii suplimentare in scopul verificarii datelor 
din prezenta declaratie.  
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante Judetul Vaslui, adresa: 
Consiliul Judetean Vaslui, str. Stefan cel Mare nr.79, municipiul Vaslui, judetul Vaslui (denumirea si adresa 
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect în legatura cu activitatea noastra. 
     Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii. 
 
 
 
 
     Data completarii .............                 
 
 
 
 
Numele si prenumele: [……...................................] 
Functia: [………………………................................] 
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:  
[……...................................................................…] 
Semnatura ......................................... 
Stampila  
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OPERATOR ECONOMIC                                             
......................................... 
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare, 
CUI, telefon, fax)                                       
 
 

DECLARATIE 
privind neincadrarea în situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 

 
      
  Subsemnatul(a), reprezentant împuternicit al ......................................................................................... 
.................................................................................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa 
operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator la procedura 
pentru atribuirea contractului de  achizitie publica având ca obiect Servicii de organizare evenimente 
promovare - conferința de lansare și închidere  a proiectului „Let's discover Stefan cel Mare traces 
together (Pe urmele lui Ștefan cel Mare)”, cod  1HARD/2.1/107, Cod CPV 55520000-1, 79341000-6, 
79952000-2 (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de 
....................................... (zi/luna/an), organizata de Judetul Vaslui (denumirea autoritatii contractante), 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals 
în acte publice, ca nu ne încadram în niciuna din situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice.  
     Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 
documentelor care însotesc oferta, orice documente si informatii suplimentare in scopul verificarii datelor 
din prezenta declaratie.  
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante Judetul Vaslui, adresa: 
Consiliul Judetean Vaslui, str. Stefan cel Mare nr.79, municipiul Vaslui, judetul Vaslui (denumirea si adresa 
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect în legatura cu activitatea noastra. 
     Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   Data completarii .............                 
 
Numele si prenumele: [……...................................] 
Functia: [………………………................................] 
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:  
[……...................................................................…] 
Semnatura ......................................... 
Stampila  
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OPERATOR ECONOMIC                                             
......................................... 
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare, 
CUI, telefon, fax)                                       
 
 

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

 
 
 
     Subsemnatul(a), reprezentant împuternicit al ......................................................................................... 
.................................................................................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa 
operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator la procedura 
pentru atribuirea contractului de  achizitie publica având ca obiect Servicii de organizare evenimente 
promovare - conferința de lansare și închidere  a proiectului „Let's discover Stefan cel Mare traces 
together (Pe urmele lui Ștefan cel Mare)”, cod  1HARD/2.1/107, Cod CPV 55520000-1, 79341000-6, 
79952000-2, (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de 
........................................... (zi/luna/an), organizata de Judetul Vaslui (denumirea autoritatii contractante), 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals 
în acte publice, ca nu ne încadram în niciuna din situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice.  
     Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 
documentelor care însotesc oferta, orice documente si informatii suplimentare in scopul verificarii datelor 
din prezenta declaratie.  
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante Judetul Vaslui, adresa: 
Consiliul Judetean Vaslui, str. Stefan cel Mare nr.79, municipiul Vaslui, judetul Vaslui (denumirea si adresa 
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect în legatura cu activitatea noastra. 
     Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Data completarii .............                 
 
Numele si prenumele: [……...................................] 
Functia: [………………………................................] 
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:  
[……...................................................................…] 
Semnatura ......................................... 
Stampila  
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OPERATOR ECONOMIC                                             
......................................... 
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare, 
CUI, telefon, fax)                                       
 
 
 
 

DECLARATIE 

referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca 

     
 

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................................................................... 
.................................................................................................................................... /(denumirea /numele si 
sediul/adresa candidatului/ofertantului), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator 
la procedura pentru atribuirea contractului de  achizitie publica având ca obiect  Servicii de organizare 
evenimente promovare - conferința de lansare și închidere  a proiectului „Let's discover Stefan cel 
Mare traces together (Pe urmele lui Ștefan cel Mare)”, cod  1HARD/2.1/107, Cod CPV 55520000-1, 
79341000-6, 79952000-2 (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de 
.................................... (zi/luna/an), organizata de Judetul Vaslui (denumirea autoritatii contractante), 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca la elaborarea ofertei 
am tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.           

Subsemnatul declar pe propria raspundere ca ma angajez ca, pe parcursul îndeplinirii contractului, sa 
respect obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, care sunt în vigoare în 
România. 

Subsemnatul declar pe propria raspundere ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in 
fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice documente si informatii 
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante Judetul Vaslui, adresa: 
Consiliul Judetean Vaslui, str. Stefan cel Mare nr.79, municipiul Vaslui, judetul Vaslui (denumirea si adresa 
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect in legatura cu activitatea noastra. 
     Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii. 
 
 
 
 
 
 
 
  Data completarii ........... 
 
Numele si prenumele: [……...................................] 
Functia: [………………………................................] 
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:  
[……...................................................................…] 
Semnatura ......................................... 
Stampila  
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OPERATOR ECONOMIC                                             
......................................... 
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare, 
CUI, telefon, fax)                                       
 

 

 

 

DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE 

 
 
 
 
   Obiectul contractului: Servicii de organizare evenimente promovare - conferința de lansare și 
închidere  a proiectului „Let's discover Stefan cel Mare traces together (Pe urmele lui Ștefan cel 
Mare)”, cod  1HARD/2.1/107, Cod CPV 55520000-1, 79341000-6, 79952000-2, 
 Subsemnatul …………………….. (nume si prenume), reprezentant împuternicit al ................... 
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar in nume propriu sau in numele 
asocierii (daca este cazul) ca: 

 

- ne insusim Clauzele contractuale obligatorii stabilite de autoritatea contractanta; 

- suntem de acord cu prevederile Clauzelor contractuale speciale cu urmatoarele amendamente*): 

a) ......................... 

b) ......................... 

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

 

         
 
 
 
 
 
 
      Data completarii ........... 
 
 
Numele si prenumele: [……...................................] 
Functia: [………………………................................] 
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:  
[……...................................................................…] 
Semnatura ......................................... 
Stampila  
 
 *) Autoritatea contractanta a stabilit Clauzele contractuale obligatorii pe care ofertantul trebuie sa si le 
insuseasca la depunerea ofertei si pe care nu le poate negocia. Ofertantii au dreptul sa propuna amendamente 
odata cu oferta, privind modificarea Clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit autoritatea 
contractantă. Propunerile ofertantilor de modificare a clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit 
autoritatea contractantă în cadrul documentatiei de atribuire, trebuie sa nu fie în mod evident dezavantajoase 
pentru aceasta din urma. 
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OPERATOR ECONOMIC                                             
......................................... 
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare, 
CUI, telefon, fax)                                       
 

 
 
 
 

PROPUNEREA TEHNICĂ 
 
 
 
 

(Propunerea tehnică trebuie să reflecte explicit asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor / 
obligaţiilor prevăzute în Caietul de sarcini.) 
 
………………………….. 
…………………………… 
………………………………….. 
……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numele si prenumele: [……...................................] 
Functia: [………………………................................] 
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:  
[……...................................................................…] 
Semnatura ......................................... 
Stampila  
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OPERATOR ECONOMIC                                             
......................................... 
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare, 
CUI, telefon, fax)                                       
 
 
 

INFORMATII GENERALE 

 
 1.Denumirea/numele:................................................................................................................... 
  
 2. Codul fiscal:............................................................... 
        3.Cont Trezorerie…………………………………………………………………………....................... 
 
 4.Adresa/sediului central:................................................................................................................ 
Codul postal .................................... 
 5. Telefon:........................................... 
       Fax:.................................................. 
       E-mail:............................................. 
 6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare .................................................................................... 
..................................................................................................................................................... /(numarul, data 
si locul de inmatriculare/inregistrare) 
  7. Obiectul de activitate, pe domenii: ............................................................................................ 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ /(in conformitate cu 
prevederile din statutul propriu) 
  8.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ............................................................. 
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... /(adrese 
complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

 
 
 
 
 
 

Numele si prenumele: [……...................................] 
Functia: [………………………................................] 
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:  
[……...................................................................…] 
Semnatura ......................................... 
Stampila  
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Ofertant unic/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant (dupa caz) 
……………………………………….. 
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare, 
CUI, telefon, fax)                                             
 

 
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) lit. d) si e) 

din Legea nr. 98/2016 
 

Subsemnatul(a), reprezentant împuternicit al .................................................................................... 
................................................................................................................................... (denumirea/numele si 
sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant unic/ofertant asociat/tert 
sustinator/subcontractant (dupa caz), la achizitia pentru atribuirea contractului avand ca obiect Servicii de 
organizare evenimente promovare - conferința de lansare și închidere  a proiectului „Let's discover 
Stefan cel Mare traces together (Pe urmele lui Ștefan cel Mare)”, cod  1HARD/2.1/107, Cod CPV 
55520000-1, 79341000-6, 79952000-2, organizată de JUDETUL VASLUI, declar pe propria raspundere, 
sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam 
in situatia prevazuta la art. 60 alin. 1 lit. d) si lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, 
respectiv ofertantul unic/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul (se alege cazul 
corespunzator si se inscrie numele) …………………………………….…… nu are drept membri în cadrul 
consiliul de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau nu are acţionari ori asociaţi 
semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în 
relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de 
servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire; 
………………………………………………. nu a 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 autorităţii contractante sau al 
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 
Notă: Persoanele cu functii de decizie în cadrul Autorităţii contractante sunt: Buzatu Dumitru – presedinte, 
Marian Dan Mihai – vicepresedinte, Trifan Ciprian-Ionut – vicepresedinte. 
Consilieri judeteni: Afteni Mitica, Arcaleanu Marius Marian, Ardeleanu Mihai, Biicu Mihaela Vica, Bularda 
Carmen, Braniste Sorin, Cain Dan- Liviu,  Caciula Madalin Claudiu, Chirica Lucian-Corneliu, Cretescu 
Valentin,  Dorin Emil, Filip Liviu, Galateanu Gelu, Huzum Gicu, Iacob Liviu, Iordache Viorel-Cornel, Lupu 
Costica, Miron Feraru Roxana –Madalina,  Paladuta Louis-Iulian,  Popa Bogdan Vasile, Pricop Ghiorghe, 
Prisacaru Dan –Eduard, Puf Vasile, Rotariu Bogdan, Steimberg Eugenia, Stefan Gheorghe, Teslariu Iuliana, 
Tiron Cristina- Mihaiela, Veziteu Gheorghe, Voicu Vasile, Zara Costel. 
Ursulescu Diana-Elena – secretar general al judetului, Caragata  Valeriu- administrator public, Dragomir 
Mihaela – director executiv, Agafitei Emilian- director executiv, Tutuianu Mircea – director executiv, Anton 
Aurel – director executiv adjunct,Vieru Mariana – director executiv, Toma Catalin-Alexandru – director 
executiv adjunct, Besliu Marian – arhitect sef, Buhus Rodica – consilier juridic, Filipescu Cristina Monica - 
consilier juridic,  Proca Irina- consilier juridic, Gache Cristina – sef serviciu, Onică Simona Ștefania – șef 
serviciu, Radu Bogdan Botezatu- sef serviciu,  Palade Mariana – consilier,  Novac Leonid – consilier, Popica 
Nelu – consilier achizitii, Iacob Iulia – consilier achizitii, Marin Diana – consilier achizitii, Gherase Victorita 
– consilier achizitii, Vasiliu Cristina – Sef serviciu, Dumitras Mihaela- consilier, Iordache Iulian-consilier, 
Cretu Irina Adriana –consilier, Stroescu Alina Stefania – consilier, Fîră Mariana - consilier, Sacaliuc Vlad – 
consilier achizitii 
 
         Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice 
documente doveditoare de care dispunem. 
  
    Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii. 

 
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum raspunderea exclusiva.  
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Nota: Prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni 
care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din 
totalul drepturilor de vot in adunarea generala. 
      
    Operatorul economic are obligatia de a comunica datele de identificare a detinatorilor/beneficiarilor reali 
ai actiunilor la purtator, in situatia in care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat, tert 
sustinator sau subcontractant la procedura este de societate pe actiuni, cu capital social reprezentat prin 
actiuni la purtator.  
Se va depune, daca este cazul, Declaratie cu privire la detinatorii/beneficiarii reali ai actiunilor la   purtator, 
in conformitate cu prevederile  art. 53 alin. (2) si (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
 
 
Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/Tert sustinator/Subcontractant 
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 
_________________ (semnatura )  
 
 
 Data completarii .....................      Numele si prenumele: [……...................................] 
Functia: [………………………................................] 
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:  
[……...................................................................…] 
Semnatura ......................................... 
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OPERATOR ECONOMIC 
 
......................................... 
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare, 
CUI, telefon, fax)                                       
 
 
 
 
 
 
 

DECLARATIE  
privind garantarea nediscriminarii si egalitatea de sanse/gen  

 
 
Subsemnatul(a), reprezentant împuternicit al ......................................................................................... 
.................................................................................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa 
operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, la procedura de 
atribuire a contractului de  achizitie publica având ca obiect Servicii de organizare evenimente promovare 
- conferința de lansare și închidere  a proiectului „Let's discover Stefan cel Mare traces together (Pe 
urmele lui Ștefan cel Mare)”, cod  1HARD/2.1/107, Cod CPV 55520000-1, 79341000-6, 79952000-2 
(denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de .................................... (zi/luna/an), 
organizata de Judetul Vaslui (denumirea autoritatii contractante), declar pe proprie raspundere ca: 
 
 

a) garantam nediscriminarea in procesul de gestionare a resurselor umane pe criterii de rasa, 
nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, 
varsta,, handicap, boala cronica necontagioasa,, infectare HIV, apartenenta la o categorie 
defavorizata, precum si orice alt criteriu.  

b) vom respecta principiul egalitatii  de sanse/gen si tratamentul egal in cadrul relatiilor de 
munca de orice fel.  

 
 
 
 
 
 
   Data completarii .............                 
 
 
 
Numele si prenumele: [……...................................] 
Functia: [………………………................................] 
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:  
[……...................................................................…] 
Semnatura ......................................... 
Stampila  
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OPERATOR ECONOMIC                                             
......................................... 
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare, 
CUI, telefon, fax)                                       
 
 

CENTRALIZATOR DE PRETURI  
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Denumire eveniment  Nr. 
participanti 

Valoare lei fara 
TVA/participant 

 

Valoare totala, 
fara TVA 

(lei) 
A B C D E 
1 Servicii organizare eveniment 

pentru: 1 conferința de presă 
lansare proiect 
 

 
 

40 

  

2 Servicii organizare eveniment 
pentru:1 conferință presă 
închidere proiect   
 

 
 

40 

  

   
Nr. 
crt. 

Denumire  Cantitate  Valoare lei fara 
TVA 

 

Valoare totala, 
fara TVA 

(lei) 
A B C D E 
 
3 

 
Comunicat de presă 

 
3 

  

 
 
 
 TOTAL  GENERAL (1+2+3)    
 
 
 Data completarii ...................................... 
 
 
 
 
 
Numele si prenumele: [……............................................................] 
Functia: [………………………................................] 
Autorizat sa semneze in numele: [……...............................................................…] 
Semnatura ......................................... 
Stampila  
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OPERATOR ECONOMIC                                             
......................................... 
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare, 
CUI, telefon, fax)                                       
 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 
Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în 
…………………………….. (adresa operatorului economic),  înmatriculata la Registrul Comerţului sub 
nr.…..............................., CIF ……......................…, atribut fiscal ……, reprezentată 
prin………………………, în calitate de ………………………………., împuternicim prin prezenta pe 
Dl/Dna………………….……, domiciliat în ……………………………………………, identificat cu 
B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de ……............................., la data 
de …………, având funcţia de ………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de 
atribuire  a contractului …........................................................................................ (denumirea), organizată de 
................... în scopul atribuirii contractului. 

     

           În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta 
procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul 
şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 
procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la 
toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Autorităţii 
Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica. 
 

Denumirea mandantului 

S.C. ………………………………         

reprezentată legal prin  _____________________(Nume, prenume, funcţie) 

 

                                                                                  
(Specimenul de semnătura  al  persoanei împuternicite)                  (Semnătura autorizată şi stampila) 
.............................................      ........................................  

                                                           

Notă: Împuternicirea va fi însoţita de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin 
de identitate, carte de identitate, paşaport). 
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OPERATOR ECONOMIC                                             
......................................... 
(denumirea/numele)                                       
 
 
 
 

DECLARATIE  PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR 
PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI 

 

 

Subsemnatul(a),.....................................................................................................................................................
........................................................ (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), în calitate 
de ofertant/ofertant asociat/subantreprenor la procedura de atribuire a contractului de  achizitie publica având 
ca obiect  
Servicii de organizare evenimente promovare - conferința de lansare și închidere  a proiectului „Let's 
discover Stefan cel Mare traces together (Pe urmele lui Ștefan cel Mare)”, cod  1HARD/2.1/107, Cod 
CPV 55520000-1, 79341000-6, 79952000-2, organizata de autoritatea contractanta Judetul Vaslui, declar 
pe proprie raspundere, cunoscând sanctiunile privind falsul în declaratii ca: Indeplinesc toate conditiile 
necesare pentru prestarea  serviciilor prevazute in caietul de sarcini. 

 
    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante Judetul Vaslui, adresa: Consiliul 
Judetean Vaslui, str. Stefan cel Mare nr.79, municipiul Vaslui, judetul Vaslui (denumirea si adresa 
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect în legatura cu activitatea noastra. 
    Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii. 
 

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum raspunderea exclusiva. 
 
 
 
 
 
 
 
               Data completarii ........... 
 
Numele si prenumele: [……...................................] 
Functia: [………………………................................] 
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:  
[……...................................................................…] 
Semnatura ......................................... 
Stampila  
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ACORD DE SUBCONTRACTARE 
 

La contractul de achiziţie publică ce se va încheia între ................................................................... 
                           (denumirea entității contractante) 

 şi ………………........................................... privind …………………….................................................... 
                  (denumire ofertant                                                                                           (denumirea contractului de achiziţie publică) 

1. Părţi semnatare 
Acest acord de subcontractare este încheiat între: 
…………………………………………………………………………............................. 

(denumirea, sediul, C.U.I., O.R.C., reprezentant legal) 
denumit/ă în continuare contractant/antreprenor general 
şi 

   …………………………………………………………………………............................. 
(denumirea/numele, sediul/adresa, C.U.I., O.R.C., reprezentant legal) 

denumit/ă în continuare subcontractant/subantreprenor. 
2. Obiectul acordului de subcontractare 
Obiectul prezentului acord de subcontractare îl reprezintă îndeplinirea de către subcontractant a 

următoarelor: 
- ……………………………………………………………………………………………………. 
- ……………………………………………………………………………………………………. 
- ……………………………………………………………………………………………………. 

în cadrul contractului de achiziţie publică având ca obiect  ………………………………...……………… 
………………………………………………………………(denumirea contractului de achiziţie publică) 
pe care contractantul general îl va încheia cu autoritatea contractantă. 

3. Valoarea lucrărilor/serviciilor executate/prestate de subcontractant 
Valoarea lucrarilor/serviciilor executate/prestate de către subcontractant, conform ofertei depuse, este 

de ………………………. lei (fără TVA), reprezentând ……….. % din valoarea totală a ofertei şi implicit, 
din valoarea totală a contractului de achiziţie publică. 

4. Durata executiei/prestarii lucrarilor/serviciilor de către subcontractant 
Durata de execuție/prestare a lucrărilor/serviciilor ce fac obiectul prezentului acord de subcontractare 

va fi stabilită în conformitate cu graficul de indeplinire a contractului de achiziţie publică. 
La încheierea contractului de subcontractare graficul se va constitui ca anexă a contractului de 

subcontractare. 
5. Durata de garanției de bună execuție a lucrărilor executate de subcontractant (daca este 

cazul) 
Durata garanţiei de execuţie a lucrarilor care face obiectul prezentului acord de subcontractare va fi 

….. luni, de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor corespunzător duratei 
garanţiei de bună execuţie a contractului de achiziţie publică încheiat între contractantul general şi autoritatea 
contractantă. 

6. Alte clauze 
Subcontractantul/subantreprenorul se angajează faţă de contractantul/antreprenorul general cu aceleaşi 

obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul/antreprenorul general le are faţă de autoritatea contractantă 
conform contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………….    
………………………………………………………….… (denumirea contractului de achiziţie publică). 
Prezentul acord de subcontractare a fost încheiat astăzi ……………………………, în trei exemplare, câte un 
exemplar pentru fiecare parte şi un exemplar ce va fi depus împreună cu oferta.  

     Contractant general/antreprenor general       Subcontractant/subantreprenor   
………………………….…….                       ……………………  

    (denumirea)                (denumirea) 
………………………….…….                         …………………  

   (reprezentant legal)           (reprezentant legal)   
                      L. S.                          L. S. 
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ACORD DE ASOCIERE 
Nr. ________ din _______________ 

 
CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI  
 
Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 
 
S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... 
nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculata la Registrul Comerțului din 
......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont 
bancar in care se vor efectua plățile de către Beneficiar ............................................, deschis la 
.........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de ...................................................... 
având funcția de.......................................... , în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE 
 
si  
 
S.C................................................., 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. 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusa din:  

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

 
având ca scop: 
  a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de JUDETUL VASLUI pentru 
atribuirea contractului /acordului cadru ………………………...........................................................(obiectul 
contractului/acordului-cadru) 
  b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei 
comune ca fiind câştigătoare,  
 cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.  
Art. 2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Achizitorul, in vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale 
conform prevederilor Documentației de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate 
câștigătoare urmare transmiterii de către JUDETUL VASLUI a comunicării rezultatului procedurii.  
Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine stătătoare, 
neavând calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil). 
Art. 2.4. Activitatea desfășurată in cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independentei 
comerciale si juridice a fiecărei Părţi si pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale asumate 
in vederea realizării scopului Asocierii.      
 
 
CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI 
 
Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu 
JUDETUL VASLUI, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta și îndeplinirea tuturor 
obligațiilor asumate de Asociere fata de Achizitor. 
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CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR.  
 
Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ . 
Contractul atribuit va fi semnat cu Achizitorul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca 
reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor 
Asocierii, de la Achizitor, sa poarte intreaga corespondenta cu Achizitorul si, totodata, va detine puterea de 
reprezentare a Asocierii in relatia cu Achizitorul. 
Art. 4.2. Se împuterniceşte .............................., având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei 
comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 
Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Achizitorului in ceea ce priveste toate 
responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.   
Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau 
imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de 
catre Partea culpabila.  
Art. 4.5. In situatia in care Achizitorul sufera un prejudiciu in implementarea / derularea contractului 
"................................." se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine 
recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea 
unui alt membru al asocierii. 
 
CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
 
Art. 5. Încetarea Acordului de Asociere poate avea loc in următoarele cazuri: 
a) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Achizitor; 
b) la îndeplinirea in integralitate a obiectului contractului 
c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat intre Asociere si Achizitor, in conformitate cu prevederile 
Contractului. 
 
CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE 
 
Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - in calitate de Lider al 
Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operațiunilor financiar contabile, respectiv 
emiterea si încasarea facturilor aferente Contractului „....................................”.  
 
Datele de identificare sunt următoarele: 
 
Numele titularului de cont:  
Adresa:  
Numar TVA: 
Reprezentant Legal: 
Telefon/fax/e-mail:  
Denumire Banca: 
Adresa Banca: 
Numar cont bancar: 
IBAN:  
 
*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului 
prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta având următoarele date de identificare: 
 
Denumire: 
Sediul Social: 
Cod Unic de Înregistrare: 
Numar de ordine in Registrul Comerțului: 
Cont Bancar: 
Denumire Banca: 
Adresa Banca: 
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Reprezentant Legal: 
 
Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si încasarea facturilor este 
persoana juridica nerezidenta in Romania." 
 
Art. 6.2. In caz de atribuire, asociații au convenit următoarele cote de participare in cadrul asocierii: 
…............................................................................................. % (in litere), 
…............................................................................................. % (in litere) 
Art. 6.3. Asociații convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, 
acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori situatia o cere. 
Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze 
sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin obţinerea consimtamantului 
scris prealabil atât al celorlalte Parti cat şi al Achizitorului. 
Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare/prestare a 
lucrarilor/serviciilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de 
asociere) şi Achizitor. 
 Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in 
legatura cu acestea,vor fi guvernate de legea romana. 
     (2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt 
supuse instantelor de drept comun. 
     (3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii 
Asocierii si Achizitor, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ şi fiscal 
romana, conform contractului. 
Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana. 
 
Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 
 
LIDER ASOCIAT  
(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii) 
       
 Nume si prenume 
.................................... 
(semnatura si stampila) 
 
ASOCIAT 1 
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii) 
       
 Nume si prenume 
..................................... 
(semnătura si stampila) 
 
ASOCIAT n 
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii) 
       
 Nume si prenume 
..................................... 
(semnătura si stampila) 
 
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze. 
Nota 2: Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor 
statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere. 
Nota 3: In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor 
statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, 
inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este acesta desemnat prin Formularul 
"Imputernicire", din cadrul Documentatiei de atribuire. 
 


