
ANEXE ALE CAIETULUI DE SARCINI



Formularul 1

OPERATOR ECONOMIC            Inregistrat la sediul autoritatii contractante

..................................                            nr. ............./............................

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre ...................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

       Ca urmare Invitatiei de participare  publicata in  SEAP, nr. ............. din ....................../(ziua/luna/anul), 
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului......................../(denumirea contractului de 
achiziţie publica) noi ............./(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:

1.  Documentul………………/(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în 
cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei.

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

                                                   Operator economic,

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

                                                     (semnatura autorizata)

         

Data completarii ......................



OPERATOR ECONOMIC                                                                                                                         
Formularul 2

_____________________

     (denumirea/numele)

INSTRUMENT DE GARANTARE

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către ___________________________________________

        (denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________________,

                      (denumirea contractului de achiziţie 
publică)

noi _________________, având sediul înregistrat la ___________________,  ne obligăm faţă
de:________________  (denumirea autorităţii contractante)                     

Să onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea ______________________, în limita 
a 2% din valoarea estimată a contractului, adică suma de ______________RON (în litere şi cifre) la prima 
sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, în situaţia în care 
autoritatea contractantă declară că suma cerută de ea şi datorată ei este cauzată de culpa ofertantului,  
fiind incidente una sau mai multe dintre situaţiile de la literele a) - c) de mai jos (cazul garanţiei care se 
execută necondiţionat conform art.37 din H.G. NR. 395/2016)

a) ofertantul _____________________(denumirea/numele), şi-a retras oferta în perioada de 
valabilitate  a acesteia;  

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie in termenul prevazut 
la art. 39 alin. 3 din HG 395/2016                                             

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________                                                                                                      
(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru în perioada de 
valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________.

        Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română.

        Data Completării.................................

Parafată de Banca/Societatea de Asigurări __________ în ziua ______ luna _______anul  

                 (semnătura şi ştampila organismului care eliberează această garanţie de participare)

          (semnătura autorizată)                                        



Formularul 3

OPERATOR ECONOMIC                                                    

_____________________

     (denumirea/numele)

         INSTRUMENT DE GARANTARE DE BUNĂ EXECUŢIE

Către ___________________________________________

                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică _____________(denumirea contractului), încheiat între 
__________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în calitate de achizitor, ne 
obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _____________ 
reprezentând 10% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere 
însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt 
acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul 
menţionat în cerere, in conditiile prevazute de art. 41 din HG 395/2016.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ .

În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei 
sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului emitentului, se va 
obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de  _________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătura autorizată)

                                                      



OPERATOR ECONOMIC                                                                                                                        
Formularul 4                                        

_____________________

     (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

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

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

    Domnilor,

    1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
______________________________, ne oferim că, în conformitate cu prevederile şi 

   (denumirea/numele ofertantului)

cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam____________________

                                                                                                              (denumirea produselor)

pentru suma de ________________________ (moneda ofertei)

                           (suma în litere şi în cifre)                 

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

                                                                                          (suma în litere şi în cifre)

    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem prestarea cât 
mai curând posibil, în _______________ luni calendaristice.   

                                                                                           (perioada în litere şi în cifre)

    3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de 

___________________________ zile, respectiv până la data de _________________

     (durata în litere şi în cifre)                                                           (ziua/luna/anul),

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

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

    5. Precizăm că:

     _

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

    |_|  nu depunem oferta alternativă.

          (se bifeaza opţiunea corespunzătoare)



    6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

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

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în 
numele ______________________

     (denumirea/numele operator economic).

Data _____/_____/_____

….......................................

          (semnătura)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA
- CENTRALIZATOR DE PREŢURI -

Nr. crt. Activitatea
(gama/faza)

Tariful unitar Remuneratia
personalului

% 1) Pretul total % 2)

0 1 2 3 4 5 6
1. RON: RON: RON:

euro: euro: euro:

2. RON: RON: RON:

euro: euro: euro:

3. RON: RON: RON:

euro: euro: euro:
4. RON: RON: RON:

euro: euro: euro:
5. RON: RON: RON:

euro: euro: euro:
6. RON: RON: RON:

euro: euro: euro:
7. RON: RON: RON:

euro: euro: euro:
8. RON: RON: RON:

euro: euro: euro:

9. RON: RON: RON:
euro: euro: euro:

10. RON: RON: RON:



euro: euro: euro:
Total RON: RON: RON:

euro: euro: euro:

1) Remuneratia aferenta mainii de lucru formata din cetateni romani, calculata ca o cota procentuala din
remuneratia totala.
2
) Partea din contract, calculata ca o cota procentuala din pretul total, care urmeaza sa fie indeplinita de asociati

si/sau de subcontractori, care sunt persoane fizice sau juridice romane.

Ofertant,
...............................................

(semnatura autorizata)



Formularul 5

Operator economic
..........................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute  la articolul 60 din Legea 98/2017, 

cu  modificările şi completările ulterioare

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant 
asociat/subcontractant/tert), la procedura de atribuire a 
contractului.....................................................................................................................................…………
………………, în temeiul art.60 din Legea 98/2017 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:

 nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare 

şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin  până la gradul al patrulea 

inclusiv, ce deţin funcţii de decizie în cadrul Consiliului Judetean Valcea;

 nu sunt implicat în relaţii comerciale cu persoane ce deţin funcţii de decizie în Comunei Livezeni;

 menţionez că am luat la cunoştinţă  din Fişa de date a achiziţiei, numele şi prenumele persoanelor 

cu funcţii de decizie din cadrul  Comunei Livezeni.

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării 
contractului de achiziţie publică.

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .............................................……………………. 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea legătură noastră.

        Operator economic

    ………………………….

                                                                                (semnatura autorizată)



A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o 
asociere, precum şi de către fiecare dintre subcontractorii declaraţi, terti, dacă este cazul.



Formular nr. 6

OPERATOR ECONOMIC

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

       Subsemnatul ……………………………............……………….declar pe proprie raspundere ca sunt 
angajat al ofertantului conform contractului de munca nr .............    din  data......./sunt colaborator al  
ofertantului conform contractului de colaborare nr  ...dindata.../ etc. si sunt de acord să particip la procedura 
de cerere de oferte organizată de ...........................................................................pentru achiziţionarea 

contractului 
........................................................................................................................................................................
....................................................

      De asemenea, în cazul în care oferta ........................ va fi desemnata câştigătoare, declar că sunt 
dispus şi disponibil să lucrez de pe poziţia pentru care a fost inclus CV-ul în oferta, pe perioada de implicare 
efectiva in realizarea serviciilor.

Nume,  prenume…………………….

Semnătura……………………

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

Ofertant…………………………….

(nume si prenume, semnătura autorizată și ștampila)

Declaratiile de disponibilitate vor fi semnate de persoana in cauza si

contrasemnate de ofertant/reprezentantul ofertantului.



Formularul 7

OPERATOR ECONOMIC    (denumirea/numele)

DECLARAŢIE 

PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI 
SPECIALIZAREA ACESTORA 

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

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în 
tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor 
şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .......................................................................... 

(denumirea şi adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Nr. 
crt.

Denumire subcontractant Partea/părţile (inclusiv 
procentual) din contract ce 

urmează a fi 
subcontractante

Acord subcontractor cu 
specimen de semnatură

Operator economic,

………………………….

(semnatura autorizată )



                                                                                           Anexa la Formularul nr. 8

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./…………

La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre __________________

__________________________ privind executia ________________________________

           (denumire autoritare contractanta)

la “_______________________________________________________________”.

                                                                          (denumire contract)

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________

____________________, reprezentata prin __________________ Director General si

              (adresa,tel.,fax)                                                     

______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,

                                                                                                                                     (adresa,tel.,fax)                                                     

reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic, 
denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:



Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:

            (lucrari,produse,servicii)

- ____________________
- ____________________.

Art.2. Valoarea  serviciilor este conform ofertei prezentate de subcontractant.

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

           

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general                                                                                                                             

a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate

                                                                                                                       (lucrari,produse,servicii)

in perioada respectiva.

- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______

                (lucrarilor, produselor, serviciilor)

____________________________ de catre beneficiarul __________________________

                (lucrarilor, produselor, serviciilor)                                                       (denumire autoritare 
contractanta)

Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu 

                                                                 (lucrarilor, produselor, serviciilor)

contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal 
incheiat la terminarea ________________________.

                                                                                        (lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile 
legale.

3. Alte dispozitii:



Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________

                                                                                                                    (lucrarilor, produselor, serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in fata
beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea 
____________________ nerealizata la termen.

                                                                                 (lucrarilor, produselor, serviciilor)

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii 
penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care 
contractantul le are fata de investitor conform 
contractului______________________________________________________________.

                                                                                      (denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se 
vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________ _________________________

                                                                        (contractant)                                                                           
(subcontractant)  



FORMULARUL nr.9

INFORMAŢII DESPRE ASOCIERE

Subsemnatul(a)..............................................................................................(nume/prenume) 
........................................................ (date de identificare), reprezentant împuternicit al 
.............................................................................................................................................................     
(denumirea / numele ofertantului)

în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea 
contractului...................................................................................,  declar pe proprie răspundere sub 
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că informaţiile de mai jos sunt reale.

1 Denumirea liderului .....................................................................,

2 Agenţie/filială/sucursală a liderului în ţara Autorităţii Contractante, dacă este cazul

Adresa sediului...........................................................................

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

Telefon ..............................Fax..............................E-mail.............

3 Denumirea, adresa şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere

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

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

c) ..............................................................................................

Etc. ..............................................................................................

4 Informații privind constituirea garanției de participare cu ofertă comună la procedura de atribuire :

Garanția de participare solicitată de autoritatea contractantă se va constitui în numele asocierii de 
către ..............................................................................și acoperă în mod solidar toți membrii
grupului de profesionisti  precizați la pct.3.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                     .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului    .....................................................

Capacitate de semnătură                                                                           .....................................................

Data    .....................................................



Formular 10

Acord de asociere (Model)
Nr.....................din..................................

CAPITOLUL I -PĂRȚILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... 
nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculată la Registrul Comerţului din 
......................................... sub nr...........................,cod unic de înregistrare...................................., cont 
............................................deschis la............................................................... reprezentată de 
......................................................având funcţia de..........................................  în calitate de asociat -LIDER 
DE ASOCIERE

şi 

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ 
Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculată la Registrul Comerţului din 
........................................ sub nr............................,cod unic de înregistrare...................................., cont 
.............................................deschis la............................................ reprezentată de 
.................................................................având funcţia de.......................................... în calitate de 
ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform 

Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către ...................

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI

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

respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere să fie.................................................................

........................................... Acordul-cadru/Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către liderul 

de asociere……………………………………………………………………………………………, desemnat ca 

fiind reprezentantul autorizat să primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor 

asocierii.

Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi individual în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi 

responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.



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

următoarele:

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

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

Art. 7. Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, 

acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere.

Art. 8. Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită sa vândă, să cesioneze sau în orice altă modalitate să 

greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea 

consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cât şi a Beneficiarului.

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor, 

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

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

LIDER ASOCIAT............. (semnătura)

ASOCIAT 1................(semnătura) 

NOTĂ: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze.



Formularul  11

Terţ susţinător financiar

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

(denumirea)                     

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), 
având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, 
necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului 
de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a 
tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică 
ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

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

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia 
.......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de 
.................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară 
pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că 
înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate 
de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru 
care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea 
financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea 
beneficiului de diviziune sau discuţiune. 

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 
renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea 
contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi),care ar putea conduce 
la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a 
obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 
răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor 
prevăzute în angajament.



Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 
alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii 
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din 
susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării, Terţ susţinător,

       (semnătură autorizată)
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Terţ susţinător tehnic

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

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de 
achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat 
la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat 
şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate 
resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor 
asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi 
încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

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

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia 
.......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau 
profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru 
îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem 
să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii 
asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza 
contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de 
operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând 

în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să 

renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea 
contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la 

neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor 
asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării 
obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 
alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante 



de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică 
şi profesională acordată .............................................................. (denumirea
ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării, Terţ susţinător,
........................... .....................

      (semnătură autorizată)
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