
 

 

____________________________________________________                                                      Formular 
1 
(denumirea/numele operatorului economic)                                                                        
 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 
 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în 
calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător 

al candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 
excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 
situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-
13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din 
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de 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.  



 

 

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, 
de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) 
din Legea 98/2016.  

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. 

Declarăm ca liderul de asociere este_____________________. De asemenea, confirmăm că nu 
participam pentru acelaşi contract în nicio altă ofertă indiferent sub ce formă(individual, ca 
membru într-o asociere, în calitate de subcontractant) şi suntem răspunzători în faţa legii pentru 
executarea contractului. Noi confirmăm că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să 
primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii.  

  Cunoaștem faptul că membrii asocierii au răspundere solidară și individuală față de 
autoritatea contractantă în privința participării atât în procedura de atribuire cât şi ulterior 
semnării contractului.  

  Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare în situațiile 
de mai sus, la orice moment în timpul procedurii de atribuire.  

  Ințelegem că toate costurile privind constituirea garanției de participare și transmiterea 
acesteia, precum și toate costurile legate de elaborarea și depunerea ofertei vor fi suportate de noi 
și nu vom solicita vreodată Autorității Contractante rambursarea acestora.  

 Declarăm că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul 
Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 
prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 
unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 
declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni 
la 2 ani sau cu amendă."  

Data _________________________ 

 Reprezentant legal Ofertant unic/  

Lider (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) _________________ (semnatura si 
stampila)  

Reprezentant legal  

Ofertant asociat 1 (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) _________________ 
(semnatura si stampila)  

Reprezentant legal Ofertant asociat n (denumirea operatorului economic si a reprezentantului 
legal) ____________________________ (semnatura si stampila) 

 



 

 

 
 

Formular 2 
____________________________________________________ 
(denumirea/numele operatorului economic) 
 

 
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN LEGEA 98/2016 

 
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în 
calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător 

al candidatului/ofertantului__________________)  la procedura simplificata proprie pentru achiziţia de 

Servicii de consultantă,  asistentă și reprezentare juridică, cod CPV 79111000-5, la data de 

____________________ organizată de Societatea Nationala a Apelor Minerale S.A., declar pe proprie 
răspundere că: 

1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul 
general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. 
(2) din Legea 98/2016.  

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 
98/2016, respectiv:  

a) nu am 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) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne 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) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în 
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
f)  nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o 

distorsionare a concurenţei; 
g)  nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne 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) nu ne facem vinovați 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, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să 
prezentăm documentele justificative solicitate;  



 

 

i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să 
obţinem informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 
procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o 
influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din 
procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului 
de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.  

    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. 

Declarăm ca liderul de asociere este_____________________. De asemenea, confirmăm că nu 
participam pentru acelaşi contract în nicio altă ofertă indiferent sub ce formă(individual, ca 
membru într-o asociere, în calitate de subcontractant) şi suntem răspunzători în faţa legii pentru 
executarea contractului. Noi confirmăm că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să 
primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii.  

 Cunoaștem faptul că membrii asocierii au răspundere solidară și individuală față de 
autoritatea contractantă în privința participării atât în procedura de atribuire cât şi ulterior 
semnării contractului.  

 Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare în situațiile 
de mai sus, la orice moment în timpul procedurii de atribuire.  

Ințelegem că toate costurile privind constituirea garanției de participare și transmiterea 
acesteia, precum și toate costurile legate de elaborarea și depunerea ofertei vor fi suportate de noi 
și nu vom solicita vreodată Autorității Contractante rambursarea acestora.  

Declarăm că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul 
Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 
prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 
unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 
declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni 
la 2 ani sau cu amendă."  

Data _______________ 

 Reprezentant legal Ofertant unic/  

Lider (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) _________________ (semnatura si 
stampila)  

Reprezentant legal  

Ofertant asociat 1 (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) _________________ 
(semnatura si stampila)  

Reprezentant legal Ofertant asociat n (denumirea operatorului economic si a reprezentantului 
legal) _________________ (semnatura si stampila) 



 

 

 

                                                                                                                                                                      

    Formular 3 

OPERATOR ECONOMIC  

________________________________________         
   (denumirea/numele) 
 

                      DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT 
                                                          ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016 

 

1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în 
calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător 

al candidatului/ofertantului__________________)  la procedura simplificata proprie avand ca obiect 

Servicii de consultantă,  asistentă și reprezentare juridică, cod CPV 79111000-5, declar pe 

proprie răspundere următoarele: cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în 
autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, 
declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din procedură. 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, 
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: 

Persoanele cu funcție de decizie în cadrul SNAM-S.A. sunt: 

� Iuliu- Alin UDRIȘTE  – Director General 
� Ec. Laurențiu ZAINEA  – Director Economic 
� Ifrim Monica  - Șef Departament Resurse Umane și Administrativ 
� Alina Florentina BOGUS – Șef Serviciu Achiziții 

 
Membrii comisiei de evaluare, desemnați pentru prezenta procedură sunt:  

1.      Florian VLAICU    – Președinte comisie   
2.    Alexandru PIRVU    - membru comisie de evaluare 
3.    Natalia IZAC  – membru comisie de evaluare 
4       Alina Florentina BOGUS  – secretar comisie de evaluare fără drept de vot 

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



 

 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

2. Subsemnatul _____________________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă 
dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii 
de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe 
parcursul derulării contractului de achiziţie publică, având în vedere și prevederile art. 61 din 
Legea nr. 98/2016. 

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. 
 

Declarăm ca liderul de asociere este ___________________________________. De asemenea, 
confirmăm că nu participam pentru acelaşi contract în nicio altă ofertă indiferent sub ce 
formă(individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant) şi suntem răspunzători 
în faţa legii pentru executarea contractului. Noi confirmăm că liderul asocierii este autorizat să 
mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii.  

 Cunoaștem faptul că membrii asocierii au răspundere solidară și individuală față de 
autoritatea contractantă în privința participării atât în procedura de atribuire cât şi ulterior 
semnării contractului.  

 Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare în situațiile 
de mai sus, la orice moment în timpul procedurii de atribuire.  

Ințelegem că toate costurile privind constituirea garanției de participare și transmiterea 
acesteia, precum și toate costurile legate de elaborarea și depunerea ofertei vor fi suportate de noi 
și nu vom solicita vreodată Autorității Contractante rambursarea acestora.  

Declarăm că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul 
Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 
prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 
unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 
declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni 
la 2 ani sau cu amendă."  

Data ____________________ 

 Reprezentant legal Ofertant unic/  

Lider (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) ___________________________________ 
(semnatura si stampila)  

Reprezentant legal  

Ofertant asociat 1 (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 
______________________ (semnatura si stampila)  



 

 

Reprezentant legal Ofertant asociat n (denumirea operatorului economic si a reprezentantului 
legal) ______________________________ (semnătura și ștampila) 

 

Formular  nr. 4 

A se transmite pe hârtie cu antetul  

ofertantului/operatorului economic 

 

OFERTANT / OPERATOR ECONOMIC 

___________________________ 

         (denumirea / numele)                                   

 

  FORMULAR DE OFERTĂ   

 

 Ca răspuns la Invitația  dumneavoastră de participare la procedura de atribuire pentru 
contractul ________________________________________________, declarăm următoarele:  

1. Acceptăm prevederile Documentaţiei de Atribuire, , fără rezerve sau restricţii, asa cum 
aceasta a fost transmisă, inclusiv cu clarificările/modificările/completările ulterioare 
(inclusiv anexele acestora) pe care le prezentăm atașate la prezentul formular, inițializate 
(semnate și stampilate) pe fiecare pagină. 

2. Acceptăm clauzele contractuale așa cum au fost acestea prevăzute în documentația de 
atribuire, pe care le prezentăm atașat la prezentul formular, inițializate (semnate și 
stampilate) pe fiecare pagină, . 

3. Ne oferim să prestăm, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu 
condiţiile şi termenele limită impuse, fără rezerve sau restricţii, serviciile care fac obiectul 
contractului _____________ pentru suma de ____________________________________________ lei, (suma 
în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în valoare de __________________________________________ 
lei.  

4. Menținem această ofertă valabilă pentru o perioadă de ______ zile respectiv până la data 
de _______________________ şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând 
înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 5. Dacă oferta noastră va fi desemnată câștigătoare, noi vom asigura o garanţie de bună 
execuţie de 10% din prețul contractului fără TVA, aşa cum este stipulat prin condițiile 
de contract.  



 

 

6. Declarăm ca liderul de asociere este _____________________. De asemenea, confirmăm că nu 
participam pentru acelaşi contract în nicio altă ofertă indiferent sub ce formă(individual, ca 
membru într-o asociere, în calitate de subcontractant) şi suntem răspunzători în faţa legii 
pentru executarea contractului. Noi confirmăm că liderul asocierii este autorizat să 
mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii.  

7. Cunoaștem faptul că membrii asocierii au răspundere solidară și individuală față de 
autoritatea contractantă în privința participării atât în procedura de atribuire cât şi ulterior 
semnării contractului.  

8. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare în 
situațiile de mai sus, la orice moment în timpul procedurii de atribuire.  

9. Ințelegem că toate costurile privind constituirea garanției de participare și transmiterea 
acesteia, precum și toate costurile legate de elaborarea și depunerea ofertei vor fi suportate 
de noi și nu vom solicita vreodată Autorității Contractante rambursarea acestora.  

10. Declarăm că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din 
Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane 
dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în 
vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, 
potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, 
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."  

 

Data _______________ 

 Reprezentant legal Ofertant unic/  

Lider (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) _________________ 
(semnatura si stampila)  

Reprezentant legal  

Ofertant asociat 1 (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 
_________________ (semnatura si stampila)  

Reprezentant legal Ofertant asociat n (denumirea operatorului economic si a 
reprezentantului legal) _________________ (semnatura si stampila) 

Se elimină opțuinile neaplicabile 

                                                               
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                  Formular 5 
 

DECLARAŢIE 
privind însușirea caietului de sarcini/documentației de atribuire 

 
Subsemnatul _______________________________ reprezentant legal al ______________________________, 
participant la achizitia prin procedura simplificata proprie având ca obiect Servicii de 

consultantă,  asistentă și reprezentare juridică, cod CPV 79111000-5, cod CPV 85111820-
4, achizitie inițiată prin anuntul de publicitate nr. ______________ din data de 
______________________ declar că am luat la cunoștință de prevederile caietului de 
sarcini/documentației de atribuire și îmi însușesc în întregime obligațiile rezultate din 
acesta/aceasta.   
Subsemnatul(a), cunoscând prevederile legale referitoare la falsul în declarații, declar 
următoarele:  
a) serviciile ce vor fi prestate respectă în întregime prevederile caietului de 
sarcini/documentației de atribuire; 
b) serviciile ce vor fi prestate sunt cel puțin similare sau, după caz superioare celor 
solicitate de autoritatea contractantă prin caietul de sarcini/documentația de atribuire; 
c) în executarea contractului voi respecta întocmai prevederile/obligațiile/procedeele și 
specificațiile tehnice cuprinse în caietul de sarcini/documentația de atribuire; 
d) înțeleg și sunt de acord cu faptul că, dacă pe durata derulării contractului sau ulterior 
finalizării acestuia se constată că anumite elemente ale studiilor rezultate in urma prestarii 
serviciilor care fac obiectul achizitiei sunt inferioare cerințelor sau specificațiilor cuprinse 
în caietul de sarcini/documentației de atribuire, voi fi obligat să refac, pe cheltuiala proprie, 
orice activitate/parte a contractului astfel încât aceasta să respecte cel puțin 
cerințele/specificațiile minime solicitate de autoritatea contractantă prin caietul de 
sarcini/documentația de atribuire; 
e) înțeleg și sunt de acord cu faptul că, dacă nerespectarea de către mine sau prepușii mei 
(de exemplu: asociați, subcontractanți, terți susținători, angajații proprii sau ai uneia dintre 
entitățile menționate anterior etc) a obligațiilor stabilite prin caietul de 
sarcini/documentația de atribuire este de natură să producă prejudicii achizitorului, voi fi 
obligat să le repar integral; 
f) înțeleg și sunt de acord cu faptul că, dacă organismele de control aplică achizitorului 
corecții financiare/amenzi sau alte penalizări de natură financiară, ca urmare a 



 

 

nerespectării de către mine sau prepușii mei a termenelor,  obligațiilor și specificațiilor 
tehnice stabilite prin caietul de sarcini/documentația de atribuire, voi fi obligat să le repar 
integral; 
g) înțeleg și sunt de acord cu termenul de realizare a contractului precum și cu faptul că 
nerespectarea acestuia, din culpa mea sau a prepușilor mei, dă dreptul autorității 
contractante la solicitarea de penalități/daune – interese în conformitate cu dispozițiile 
legale în vigoare și prevederile contractului.  
 
h) înțeleg că dispozițiile caietului de sarcini/documentație de atribuire se completează cu 
prevederile legale în vigoare pe care mă oblig să le respect chiar dacă nu au fost menționate 
în mod expres în aceste documente.     
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice sau fizice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SNAM  S.A.  
cu privire la orice aspect referitor la respectarea de către noi a obligațiilor menționate în 
prezenta declarație.  

Declarăm ca liderul de asociere este___________________________. De asemenea, confirmăm că nu 
participam pentru acelaşi contract în nicio altă ofertă indiferent sub ce formă(individual, ca 
membru într-o asociere, în calitate de subcontractant) şi suntem răspunzători în faţa legii pentru 
executarea contractului. Noi confirmăm că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să 
primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii.  

  Cunoaștem faptul că membrii asocierii au răspundere solidară și individuală față de 
autoritatea contractantă în privința participării atât în procedura de atribuire cât şi ulterior 
semnării contractului.  

  Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare în situațiile 
de mai sus, la orice moment în timpul procedurii de atribuire.  

Ințelegem că toate costurile privind constituirea garanției de participare și transmiterea 
acesteia, precum și toate costurile legate de elaborarea și depunerea ofertei vor fi suportate de noi 
și nu vom solicita vreodată Autorității Contractante rambursarea acestora.  

Declarăm că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul 
Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 
prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 
unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 
declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni 
la 2 ani sau cu amendă."  

Data _______________________ 

 Reprezentant legal Ofertant unic/  

Lider (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) _______________________ 
(semnatura si stampila)  



 

 

Reprezentant legal  

Ofertant asociat 1 (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) _________________ 
(semnatura si stampila)  

Reprezentant legal Ofertant asociat n (denumirea operatorului economic si a reprezentantului 
legal) _________________ (semnatura si stampila) 

Se elimină opțuinile neaplicabile 

 Formular 6 

 

ACORD DE ASOCIERE 

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

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53, alin. 1 din Legea nr. 98/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

 1. Părţile acordului : 

- ________________ (denumire op. ec., sediu, telefon), reprezentată prin ............................, în calitate 
de .....................; 

- ________________ (denumire op. ec., sediu, telefon), reprezentată prin ............................, în calitate 
de .....................; 

2. Obiectul acordului: 

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

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

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

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune 

ca fiind câştigătoare.         

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

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

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

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

.................. % S.C. ............................................... 

.................. % S.C. ............................................... 



 

 

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

.................. % S.C. ............................................... 

.................. % S.C. ............................................... 

3. Durata asocierii:  

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării 
procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a 
contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 

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

4.2 Se împuterniceşte SC ..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru 
semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin 
prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie. 

5. Încetarea acordului de asociere: 

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 
din acord; 

c) alte cauze prevăzute de lege. 

6. Comunicări: 

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

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

7. Litigii: 

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de 
nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 

8.       Alte clauze: 
...................................................................................................................................................... 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de ... exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte, astăzi ... (data semnării lui) 



 

 

 

         Liderul asociatiei, 

 ............................... (nume în clar, semnătură și ștampilă) 

            Asociat, 

............................... (nume în clar, semnătură și ștampil 

OFERTANTUL(denumirea/numele)  

 

 

 

            FISA INFORMATII GENERALE  

1. Denumirea/numele:  

2. Codul fiscal:  

3. Adresa sediului central:  

4. Telefon: ..............................Fax:............................. E-mail....................................  

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare ........................................... (numarul, data si locul de 
inmatriculare/inregistrare)  

6. Obiectul de activitate,  

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ..................................(adrese complete, 
telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)  

8. Principala piata a afacerilor:  

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MODEL 

Contract de Asistență Juridică nr. ______________ 

 

Prezentul C.A.J. a fost încheiat astăzi, __________, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare, între: 

Operatorul Economic , în calitate de Prestator de servicii juridice, pe de o parte,  

și 

Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., cu sediul ı̂n localitatea Bucuresti, 
strada Scărlătescu nr. 15, sector 1, cod postal 011159, telefon:  021/3168069, fax: 
021/3168071,    cod unic de inregistrare 1590040, atribut fiscal RO, cont bancar: RO 27 
RNCB 0082 0441 7500 0001 – BCR Unirea, reprezentată legal prin domnul Iuliu -Alin 
UDRIȘTE, Director General ı̂n calitate de Client/Beneficiar, pe de altă parte, 

care au hotărât, având în vedere complexitatea angajamentelor reciproce din prezentul act 
juridic, să substituie un contract de asistență juridică standard cu următoarele prevederi: 

I. Definiţii  

 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  

b. beneficiar şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în  
contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
asumate prin contract; 

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiectul  contractului;  

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri 
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia 
de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 

f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii 
contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, 
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţi apărute ca urmare a unei 



 

 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este 
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia 
din părţi; 

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

II.  Interpretare 

În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică in mod diferit. 

III. Obiectul contractului 

Prestarea serviciilor de consultanta, asistenta si reprezentare   juridică, Cod CPV    
79100000-5 –Servicii juridice 

TIPURI DE SERVICII ACHIZITIONATE 

A. Drept Civil  

1.Asistare/Reprezentare in Instantele de Judecata: Judecatorii, Tribunale, Curti de 
Apel, Inalta Curte de Casatie si Justitie in litigii referitoare la:  

� raspundere civila contractuala/ delictuala;  
� proceduri executare silita, proceduri de executare siloita precum contestatii 

la executare , alte incidente procedurale legate de executarea silita a unei 
creante/ a unei hotarari judecatoresti 

� contracte comerciale si civile; 

2.Asistarea Autoritatii contractante la negocieri; 

3.Redactarea de:  

� Notificari de plata  
� Actiuni judecatoresti;  
� Cereri de executare silita;  

4. Analiza , revizuire , viza de legalitate contracte civile si comerciale;  

B. DREPTUL MUNCII  

1.Punerea in aplicare a hotararilor judecatoresti;   

2.Solutionare pe cale amiabila a problemelor intervenite in relatiile de munca;  

 3.Consultanta privind restructurarea de personal in caz de nevoie; -  

4.Conflicte de munca si salarii compensatorii; -  

5.Consultanta in relatia cu sindicatul  

6.Consultanta privind procedura de realizare a cercetarilor disciplinare  



 

 

7.Reprezentare si asistenta  in litigiile de munca cu salariatii si/sau personalul contractual.  

C. DREPT PENAL  

1.Consultanta, asistenta si reprezentare in cauzele penale  

D. ACHIZITII PUBLICE  

1. Consultanta si asistenta juridica in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica, 
inclusiv a celor finantate din fonduri nerambursabile, in toate etapele procedurilor de 
achizitie: planificare, consultarea pietei, elaborare documentatie de atribuire, derulare 
procedura de atribuire, finalizare procedura prin incheierea contractului de achizitie 
publica/anulare;  

2.Asistenta si consultanta juridica in derularea contractelor de achizitie publica incheiate 
de autoritatea contractanta, inclusiv in situatiile de modificare/incetare anticipata;  

 3.Asistenta si reprezentare juridica in orice litigii privind atribuirea si derularea 
contractelor de achizitie publica prin redactarea si semnarea oricaror documente 
procedurale necesare, reprezentare in fata Consiliului National de Solutionare a 
Contestatiilor si a instantelor competente;  

 4.Alte servicii juridice necesare in domeniul achizitiilor publice/fondurilor 
nerambursabile. 

E. ALTE SERVICII  

 1.Elaborare de Opinii si Informari Juridice la Cerere pentru lamurirea intrebarilor in  
domeniile indicate mai sus; 

2. Urmarirea modificarilor legislative relevante si aplicabile activitatii societatii; 

3.Consultanta, asistenta si reprezentare in litigii privind anularea eventualelor corectii 
financiare aplicate in proiectele cu finantare europeana; 

4. Orice alta forma de consultanta si asistenta juridica necesara derularii activitatii 
Societatii Nationale a Apelor Minerale S.A.  

Pentru toate aceste servicii, SNAM se obligă să plătească preţul convenit în prezentul 
contract (Cap. V) pentru serviciile prestate. 

IV. Durata  

Durata prezentului contract, de la data semnării lui până la 31.12.2022 cu posibilitate de 
prelungire cu o durată de 4 luni conform legii 98/2016. 

V. Valoarea serviciilor; modalitatea de plată 

Onorariul stabilit pentru serviciile juridice solicitate (Cap. III) este de …………………………… 
fără TVA /lună.  

VI. Obligaţiile principale ale prestatorului  

� Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu termenele și în 
condițiile menționate în prezentul contract. 



 

 

� Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 

� Cheltuielile intervenite in derularea prezentului Contract si legate de asistenta 
juridica acordata vor fi suportate de Consultant. Asemenea cheltuieli includ 
convorbiri telefonice sau transmisii fax nationale, fotocopierea de documente, 
cheltuieli ocazionate de curierat la nivel national; 

� În vederea îndeplinirii cu celeritatea a obligațiilor asumate în prezentul contract, 
ofertantul va asigura o prezență la sediul achizitorului de minim 100 ore 
/lună,(minim o vizită de 8 ore pe lună), funcționând ca “in house lawyer”, în 
funcție de necesitățile și provocările profesionale, prezența la sediu și la dispoziția 
autorității contractante se va prelungi până  la finalizarea situațiilor incidente 

� Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
semnării contractului de achiziţie publică și va fi în cuantum de 10% din valoarea 
contractului. Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau 
printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau 
de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. 

VII. Obligaţiile principale ale beneficiarului de servicii juridice – SNAM 

� Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului facilităţile şi/sau 
informaţiile pe care acesta le-a solicitat şi pe care le consideră necesare îndeplinirii 
contractului. 

� Beneficiarul se obligă să plătească preţul serviciilor (onorariul) către prestator la 
termenele și în condițiile convenite în prezentul act. 

� Orice taxe legale datorate catre autoritati (taxe de timbru, taxe percepute de 
Registrul Comertului, onorarii notariale, de executor sau de expert, etc.) se vor 
achita de catre autoritatea contractanta in avans. 

� Cheltuielile cu deplasarile pentru executarea prezentului contract vor fi suportate 
de autoritatea contractanta ; 

VIII. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

În cazul în care, din vina exclusivă a uneia dintre părți, aceeași parte nu reuşeşte să-şi 
execute obligaţiile asumate prin contract, atunci cealaltă parte are dreptul de a primi, cu 
titlul de penalitati de intarziere, o sumă echivalentă cu 0,1% din echivalența obligatiei 
scadente si ne-executate. 

IX. Forţa majoră 

Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. Forţa majoră exonerează 
parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 
perioada în care aceasta acţionează. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada 
de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la 
apariţia acesteia. 

Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie 
în vederea limitării consecinţelor. 



 

 

Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese, 
sub conditia achitarii serviciilor prestate corespunzator, pana la data intervenirii incetării 
contractului. 

X. Soluţionarea litigiilor 

Beneficiarul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau 
în legatură cu îndeplinirea contractului. 

Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi 
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti din România, în 
condițiile legii.  

XI. Clauze speciale privind obligațiile părților 

Beneficiarul – SNAM se obligă să pună la dispoziția operatorului eonomic toate actele 
necesare, iar acesta din urmă se obligă să păstreze confidențialitatea acestora, iar la finalul 
demersurilor juridice va restitui SNAM toate aceste acte. 

SNAM va fi informat periodic asupra stadiului procedurilor/acțiunilor întreprinse de 
operatorul economic (denumire), iar oricând SNAM va solicita în mod scris sau telefonic 
informări de stadiu, se va răspunde în cel mult 2 (două) zile lucrătoare. 

Prezentul contract este titlu executoriu cf. Lg 51/1991 privind exercitarea profesiei de 
avocat, urmând a se proceda la executarea silită pentru orice debit restant înregistrat de 
SNAM care depășește 30 de zile de la scadență, respectând procedura legală în vigoare, fără 
somație și fără acordarea unui alt termen de grație. 

Neplata onorariului de către SNAM, în cuantumul și la termenele fixate, ca și neîndeplinirea 
culpabilă a sarcinilor de servicii asumate din partea operatorul economic (denumire), dau 
dreptul la rezilierea de plin-drept a prezentului contract.  

XII. Comunicări 

Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. 

Persoană de contact din partea autorității contractante : d-na Monica IFRIM  , Tel. 
021.3168069/117; e-mail monicaifrim@snam.ro 

Persoană de contact din partea prestatorului :  

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii. 

Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării. 

XIII. Confidențialitatea 



 

 

Respectând deontologia profesională, se vor ține sub strictă confidențialitate toate 
conversațiile, comunicările și informațiile primite din partea SNAM pe tot parcursul 
relațiilor profesionale.  

Operatorul Economic se obligă să păstreze confidențialitatea și secretul profesional cu 
privire la activitatea și relațiile comerciale ale SNAM. 

SNAM se obligă, la rândul său, să păstreze confidențialitatea asupra onorariilor 
percepute de operatorul economic  și asupra activității sale realizate în prezentul contract. 

XIV. Legea aplicabilă și răspunderea contratuală 

Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Operatorul economic  nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere, costuri sau cheltuieli care 
ar rezulta sau ar putea fi efectuate de SNAM în legatură cu neglijențe, acte frauduloase sau 
omisiuni din partea angajaților proprii, a conducerii SNAM sau a unor 
parteneri/colaboratori. 

 Prezentul Contract, ce se substituie unui C.A.J. standard, a fost încheiat în 2 (două) 

exemplare originale a câte (șapte) pagini fiecare, în limba română, din care fiecare parte a 

primit câte un exemplar, astăzi _____________. 

 

SOCIETATAEA NATIONALA A APELOR MINERALE SA                                                            
Operator Economic  

 

Director General 

Iuliu Alin UDRIȘTE  

              

 Viza CFP 

 

Director Economic 

Ec. Laurențiu ZAINEA  

 

 Viza legalitate  

 

Șef Departament Resurse Umane și Administrativ 

Monica IFRIM  

 



 

 

 

Șef Serviciu Achiziții 

Alina Floentina BOGUS  

 

 

Întocmit 

Florinel GHEORGHE 

Expert Achiziții publice 

 

 

 


