
 
 

 

           (denumirea/numele) 
 FORMULARUL 6 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
(art. 164 din Legea 98/2016) 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al __________________________________________,  
                                                             (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că 
în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea 
uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, respectiv: 

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, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face 
obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (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. 
  
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________. 
                                                                                       (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a 
ofertei) 
    
 Data completării ...................... 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
 

              
 
 
 
 
 
FORMULARUL 8 
 



 
 

 

OPERATOR ECONOMIC  
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

 

DECLARATIE 

PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016 
 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului 
economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la 
................. (se menţionează achizitia publica) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ 
(zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub 
sancţiunea excluderii şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia 
prevăzută la art. 167 din Legea 98/2016  

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

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

 

Data completării 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULARUL 9 
 
 
 
 



 
 

 

 OPERATOR ECONOMIC  
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 
privind evitarea conflictului de interese 

( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 
 

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant 
asociat/subcontractant), la…………………………, în temeiul art. 59 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

   a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este soţ/soţie, rudă sau afin, până la 
gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a UAT-
Municipiul Onesti; 
   c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes 
personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze 
independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;  
   d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi semnificativi 
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 
persoane cu funcţii de decizie în cadrul UAT-Municipiul Onesti 
   e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele 
persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 
doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul UAT-Municipiul 
Onesti  
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării achizitiei publice pentru atribuirea 
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 UAT-Municipiul Onesti cu privire la orice aspect tehnic şi 
financiar în legătură cu activitatea noastră. 
   
  Data completării ...................... 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
 

 

 

                                                                                                                  ANEXA LA FORMULARUL 9 

Anexă a declaraţiei privind evitarea conflictului de interese 
 
 

TABEL 



 
 

 

CU PERSOANELE CU FUNCŢIE DE DECIZIE IN CADRUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE, ÎN 
CEEA 

CE PRIVEŞTE ORGANIZAREA, DERULAREA ŞI FINALIZAREA ACHIZITIEI PUBLICE 

 
 

Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele si Prenumele Functia 

1. Nicolae Gnatiuc Primar 
2. Abageru Laura Viceprimar 
3 Daniel Spânu Secretar 
4. Lixandru Dan Razvan Arhitect sef 
5. Vasiloiu 

Bogdan-Cosmin 
Administrator Public 

6. Livia Bordei Sef Serviciu Integrare Europeana, Investitii si Dezvoltare Locala  
7. Oprea Manuela Gabriela Director Executiv D.T.D.P.P. 
8. Laura Teodora Romedea Director Executiv D.A.P. 
9. Vranceanu Alice-Cristina Sef Serviciu Juridic 

10. Ec. Tarlungeanu Daniel Director Executiv DEF 
11. Doina Ghiba Şef Serviciu Buget Contabilitate  
12. Tenie Ionut Director Biblioteca Municipala “Radu Rosetti” din Onesti 
13. Mihaila Gheorghe Director Directia Administrativa 
14. Agapi Mircea Consilier Local 
15. Antohe-Marica Loredana Consilier Local 
16. Călin-Ghioc Crenguţa Consilier Local 
17. Cristea Alexandru Consilier Local 
18. Dumitru Mihai Consilier Local 
19. Ene Gheorghe Consilier Local 
20. Florian Constantin Consilier Local 
21. Geaboc-Bădic Rodica-Mihaela Consilier Local 
22. Herghelegiu Alina Consilier Local 
23. Lazăr Constantin Consilier Local 
24. Lemnaru Emil Consilier Local 
25. Moraru 

Marian- Dorin 
Consilier Local 

26. Ostache Florin Consilier Local 
27. Panfil Gelu-Ionuţ Consilier Local 
28. Paşcu-Apăvăloaie Elena Consilier Local 
29. Roşca Sorin Consilier Local 
30. Craciun Elena Consilier Local 
31. Sergentu Adrian Consilier Local 
32. Radulescu Florin Consilier Local 
33 Zarzu  

Octavian-Ciprian 
Consilier Local 

34. Pintilie Nicolae Consilier 
35. Administrator Spiridon Sorin Biblioteca Municipala “Radu Rosetti” 
36. Anghel Irina Consilier juridic 
37 Negoita Marilena Consilier juridic 
38 Benahmed Hajnalka Consilier 
39. Paval Camelia Consilier 



 
 

 

                                                                                                                                   FORMULARUL 16 
               OPERATORUL ECONOMIC 
.....................................................................................  

      (denumirea/numele) 
.....................................................................................  

     (adresă) 
.....................................................................................  

  (datele de identificare ale societăţii) 
 

F O R M U L A R    D E    O F E R T Ă 
Către  
          Municipiul Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, Jud. Bacău 

Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii_______________________, reprezentanti ai ofertantului 

___________________________________________________________________,  
(denumirea/numele ofertantului) 

ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam 
serviciile  mentionate in documentatia de atribuire :        

„Servicii de organizare a evenimentului-Revelion 2017-2018, Municipiul Onesti, Judetul Bacau” 
Cod de clasificare CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2). 

           pentru suma de __________________________lei la care se adaugă _______________  
________________________lei T.V.A.  
       (suma in litere si in cifre      
Care se compune din: 
- Servicii de sonorizare a evenimentului „Primirea cetelor de uratori”, la locatia de pe platoul din fata Primariei 
Municipiului Onesti, B-dul Oituz, Nr.17 din data  de 31 decembrie 2017, intre orele:8:00-14:00 in valoare de 
....................... lei fara TVA. 
- Servicii de scenotehnica si activitati suport pentru interpretare artistica pe scena montata la locatia de pe platoul Casei 
de Cultura a Sindicatelor din Municipiul Onesti, strada Culturii, Nr.1, Judetul Bacau; in valoare de ..............lei fara 
TVA. 
- Servicii artistice  prestate in aer liber  pe scena amplasata pe platoul din fata Casei de Cultura din Municipiul Onesti 
in perioada 31.12.2017-01.01.2018, intre orele 22:30-02:00 in valoare de ................ lei fara TVA. (artist 1-....lei fara 
TVA + artist 2 ...... lei fara TVA + artist n  .......lei fara TVA) 
 
 In cadrul evenimentului care va avea loc pe platoul din fata Casei de Cultura din Municipiul Onesti in perioada 
31.12.2017-01.01.2018 vor presta urmatorii artisti, astfel 
-artisti/ formatii de muzica din Lista 1 din Caietul de sarcini nr58083/20.11.2017 intocmit de Biblioteca Municipala 
“Radu Rosetti” Onesti ( 1,2,3...n) 
- artisti locali din Lista 2 din Caietul de sarcini nr58083/20.11.2017 intocmit de Biblioteca Municipala “Radu Rosetti” 
Onesti ( 1,2,3...n) 
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile în timpul de prestare de 
_________ zile. 
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ………. zile (…….zile), respectiv pana la data de 
________________________ (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând 
înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa 
de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 
5. Precizam ca nu depunem oferta alternativa. 
6. În cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, constituim în termen legal garantia de buna executie 
in cuantum de 10%  in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire, respectiv: 
    |_|   reţineri succesive din facturile emise, în cuantum de |_| 10 %  pentru fiecare factură în parte.  
    |_|  printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări 
     |_|    prin depunere la casierie a sumei in numerar. 
_ (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul_____________, în calitate de ______________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
FORMULARUL 2 

 
 
 OFERTANT                       
.........................................                     nr. ........... / ...................... 
      (denumirea/numele) 
...............................................................  
     (adresă) 
...............................................................  
  (datele de identificare ale societăţii) 
 
 

DECLARATIE 
privind 

denumirea şi datele de identificare ale ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului/ terţului susţinător 
 

 
 

 Subsemnatul ........................................................................................., reprezentant împuternicit al 
.................................................................. ..........................................................................................................................,  
                                (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte 
publice, denumirea şi datele de identificare ale participanţilor in cadrul ofertei depusa de sus numita la  procedura de 
achizitie publica ce are ca obiect: 
„Servicii de organizare a evenimentului-Revelion 2017-2018, Municipiul Onesti, Judetul Bacau”  
            Cod de clasificare CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2). 
 
 

DENUMIRE OPERATOR ADRESĂ, TELEFON, FAX, 
EMAIL 

NR. 
ÎNREGISTRARE IN 

REGISTRUL 
COMERTULUI,  
COD UNIC DE 

INREGISTRARE 
FISCALA 

CALITATEA DE 
PARTICIPANT LA 

PROCEDURĂ 

    
 

 
 
 

Nota: Se vor mentiona toti operatorii economici si calitatea lor de participanti la procedura (ofertant/ ofertant asociat/ 
tert sustinator/ subcontractant). In cazul asocierii se va preciza cine este liderul asocierii. Se vor preciza pentru 
fiecare (ofertant/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant) datele de identificare. 

 
 

 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 
                                                          (denumirea/numele ofertantului) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
ASOCIAT 1______________    ASOCIAT 2______________ 

(denumirea/numele/adresă,datele de identificare ale asociaţilor) 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
      in vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica 

„Servicii de organizare a evenimentului-Revelion 2017-2018, Municipiul Onesti, Judetul Bacau”  
            Cod de clasificare CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2). 

 
Prezentul acord de asociere, numit în continuare Acord, a fost redactat şi semnat în data de 

……………….…..,anul……………….., localitatea ………..…., judeţul ……………..,  
Art.1 – Părţile acordului: 
 
Încheiat între: 
1. Numele complet al firmei/companiei……………………………………………………………. cu sediul în 
………………………………... (se va completa adresa), telefon …………..…. , fax…..….., cod poştal…….…, 
înmatriculat la Registrul Comerţului cu nr ………………….., Cod unic de înregistrare …………….…….., Cont 
bancar ……………………………………………………., deschis la…………………………………, reprezentat de 
……………………….………….. având funcţia de………………………...….  
Şi 
 
2. Numele complet al firmei/companiei……………………………………………………………. cu 
sediul………………………………...(se va completa adresa),  , telefon …………..…. , fax…..….., cod 
poştal…….…, înmatriculat la Registrul Comerţului cu nr ………………….., Cod unic de înregistrare 
…………….…….., Cont bancar ……………………………………………………., deschis 
la…………………………………, reprezentat de ……………………….………….. având funcţia 
de………………………...…. 
  (se va completa şi pentru al treilea partener, dacă va fi cazul) 
                  (firmele/companiile asociate sunt denumite „Părţi", respectiv „Parte") 
 
Ţinând cont de obligaţiile asumate prin prezentul Acord, Părţile convin următoarele: 
 
Art.2 - Obiectul Acordului: 
2.1 Obiectivul Acordului este de a reglementa principiile pe baza cărora se vor stabili relaţiile de colaborare între 
Părţi, cu scopul de a pregăti documentaţia Ofertei şi a participa la procedura având ca obiect: 

„Servicii de organizare a evenimentului-Revelion 2017-2018, Municipiul Onesti, Judetul Bacau” 
Cod de clasificare CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2). 

finanţată din buget local. 
2.2 Prevederile acestui Acord se referă exclusiv la activităţile pe care Părţile şi le-au asumat în comun pentru : 
a)participarea la procedura de achiziție publică organizată de MUNICIPIUL ONEȘTI pentru atribuirea contractului 
de prestare a serviciilor aferent obiectivului menționat, 
b) îndeplinirea în común a obligaţiilor contractuale stabilite prin contractul de prestari servicii încheiat cu Municipiul 
Oneşti, în condiţiile legii. 
 
Art.3 - Obligaţiile Partilor: 
A. Părţile îşi vor desemna prin Acord următoarele: 
1) Se împuternicește S.C. ……………………………., reprezentată prin ……………………………… (numele și 
prenumele persoanei) având calitatea de Lider al asocierii pentru întocmirea ofertei comune, semnarea și depunerea 
acesteia în numele și pentru asocieraea constituită prin prezentul acord. Liderul asocierii  preia responsabilitatea şi 
primeste instrucţiuni de la beneficiar în folosul partilor.2) Persoana care în baza unei împuterniciri legalizate la 
notariat va avea dreptul să semneze Contractul şi documentele aferente, pe parcursul derulării acestuia este 
……………………………………… ………………………… (nume/ prenume/ A.I./ Seria/ nr./ Eliberat la…/ 
de…/CNP/). 
3) Repartizarea obligaţiilor parteneriale (activităţile care vor fi întreprinse de fiecare partener în cursul derulării 
contractului), conform tabelului anexat. 
4) Modalitatea de impărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate, conform procentelor de participare a 
fiecărei părţi, conform tabelului anexat. 
 



 
 

 

Firma/compania 
Calitatea în 

cadrul 
asocierii   

Repartizare 
activităţi (se vor 

mentiona devizele) 

Ponderea 
% 

Repartizarea 
rezultatelor la 

încetarea 
contractului 

% 

Repartizarea 
rezultatelor în caz 

de încetare/ 
lichidare % 

 
 
 

 
 

    

      

      

B. Părţile îşi vor asuma suportarea cheltuielilor necesare realizării obligaţiilor contractuale stabilite prin contractul 
semnat cu Autoritatea Contractantă. 
Art.4 – Plăţi: 
Liderul asocierii  îşi va deschide un cont separat pentru încasarea contravalorii contractului. 
Toate plăţile pentru activităţile efectuate pe parcursul derulării contractului vor fi făcute pe bază de facturi emise de 
către liderul asocierii, conform clauze contractuale.. 
 
Art.5 – Durata de valabilitate a Acordului 
Fiecare parte are obligaţia de a-şi păstra calitatea de Parte în Acord pe întreaga perioadă de derulare a contractului, 
încheiat cu Municipiul Oneşti, la care se adaugă durata garanţiei de bună execuţie de la data încheierii procesului 
verbal la terminarea lucrărilor terminării  fără a pretinde costuri suplimentare. Orice modificare în cadrul asocierii va fi 
făcută numai cu acordul autorităţii contractante, Municipiul Oneşti. 
Art.6 – Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la adresa/adresele 
…………………………………………………………………………., prevăzute al art…...  
Dispoziţii Finale 
Acordul se va elabora numai în limba română. 
Eventualele dispute rezultate din prezentul acord   sau în legătură cu acesta, pe care Părţile nu le pot soluţiona pe 
cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente de pe raza autorităţii contractante. 
Acordul se supune legislaţiei româneşti în vigoare. 
Acordul va fi întocmit în …. exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru Autoritatea Contractantă. 

LIDERUL ASOCIERII, 
………………………………. 

(Denumire/nume, prenume şi semnătură reprezentant autorizat) 
………………………………. 

L.S. 
Reprezentant asociat 1                                        Reprezentant asociat 2 
……………………………….     ………………………………. 

Denumire/nume, prenume şi semnătură reprezentant autorizat) 
………………………………. 

L.S 
 

 
 
 
 
 
 

FORMULARUL 4 
 
 
 OFERTANT                       
.........................................                     nr. ........... / ...................... 



 
 

 

      (denumirea/numele) 
...............................................................  
     (adresă) 
...............................................................  
  (datele de identificare ale societăţii) 
 

 PROPUNERE TEHNICA 

Nr. crt. Cerinte minimale solicitate de autoritatea contractanta Modalitatea de indeplinire a 
cerintelor minimale (se va completa 

de fiecare ofertant/candidat) 

Servicii de sonorizare a evenimentului „Primirea cetelor de uratori”, la locatia de pe platoul 
din fata Primariei Municipiului Onesti, B-dul Oituz, Nr.17 din data  de 31 decembrie 2017, 
intre orele:8:00-14:00. 
 1 Ø Mixer audio-minim  32  canale; 

Ø Sistem microfoane wireless hand set- minim 5 bucati 
Ø Sistem microfoane wireless head set- minim 2 bucati 
Ø Sistem audio (incinte acustice+amplificatoare)- 

capacitate minima 5 Kw 
Ø Conectica alimentare energie electrica system de 

sonorizare 

 
 
 
(se completeaza de ofertant/candidat) 

Servicii de scenotehnica si activitati suport pentru interpretare artistica pe scena montata la 
locatia de pe platoul Casei de Cultura a Sindicatelor din Municipiul Onesti, strada Culturii, 
Nr.1, Judetul Bacau 

2 Trusa schela: 
Ø Scena de dimensiuni minime 12m/8m/8m 
Ø Acoperis scena de dimensiuni minime 12 mx8 m-

material antiincendiu 
Ø Podiumul pentru scena cu suparafta minima de 12mx8 

m, inaltime reglabila, minim 1,5 m.Podiumul trebuie sa 
fie dotat cu  scari laterale de acces 

Ø Scena va avea laterale si fundal acoperit; 
Ø Scena va fi dotata cu doua incalzitoare de scena 

Sonorizare: 
Ø Instalatie de sonorizare pentru concerte in aer liber de 

minim 48 Kw; 
Ø Mixer audio digital –minim 32 canale; 
Ø Sistem microfoane wireless hand set- minim 5 bucati 
Ø Sistem microfoane wireless head set- minim 2 bucati 
Ø Microfoane fixe (pe fir)-minim 12 bucati; 
Ø Sistem audio (incinte acustice+amplificatoare)-48 Kw; 
Ø Sistem 4 monitoare audio de scena de minim 250w-

minim 4 canale; 
Sistem lumina scena: 
Ø Lumina reflectoare  cu cap in miscare (roboti) minim 

575 W-minim 8 bucati; 
Ø Moving head washlight minim 300 W- minim 4 bucati; 
Ø Proiector pentru culoare cu led minim 250W-minim 6 

bucati 
Ø Proiector lumina alba minim 800 W-minim 8 buc; 
Ø Proiector blinder minim 2600W-minim 3 buc-pentru 

lumini public; 
Ø Comanda lumini digitala DMX-minim 1 buc; 
Ø Masina de fum minim 1500 W-minim 2 buc; 
Ø Conectica comanda pentru sistem de lumini; 
Ø Conectica alimentare energie electrica sistem de lumini. 

Servicii videotehnice: 
Sistem video-proiectie (ecrane front proiectie)Dimensiuni 
minme:4mx3m-2 buc, care vor fi montate in dreapta si stanga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(se completeaza de ofertant/candidat) 



 
 

 

scenei cu accesoriile video necesare. 
Cerinte minime obligatorii: 
Ø Video-proiectoare (minim 3000 ANISI lumeni)-2 bucati; 
Ø Mixer video (minim 4 canale)-1 bucata; 
Ø Sistem inregistrare digital-1 buc 
Ø Camera de luat vederi profesionale-3 bucati 
Ø Conectica comanda pentru sistem video 
Ø Conectica alimentare energie electrica sistem 

videotehnic. 
Electro-alimentare: 
Ø Grup electrogen de 50 Kw (rezerva la sursa de retea ) si 

combustibil pentru deservire; 
Ø Sistemul de electro-alimentare trebuie sa includa 

protectie de siguranta. 
Accesorii corturi tehnice: 
Ø Un  cort amplasat in spatele scenei destinat utilizarii 

acestuia de catre artisti;cortul va fi dotat cu mese, scaune 
si sursa de lumina, la dimensiunile cortului  se va tine 
seama de numarul de artisti/personal tehnic, eventuala 
depozitare/schimbare de costume, altele asemenea; 

Ø Un cort in spatele scenei destinat utilizarii de catre 
organizator, cu o suprafata minima de 10 mp, dotat cu 
scaune, mese si sursa de lumina; 

Ø Froonton acoperit de minim 8 mp pentru mixere, 
procesare sunet, comanda de lumini si follow spot. 

Servicii artistice  prestate in aer liber  pe scena amplasata pe platoul din fata Casei de Cultura 
din Municipiul Onesti in perioada 31.12.2017-01.01.2018, intre orele 22:30-02:00, minim 2 din 
Lista 1 si minim 2 din Lista 2. 

3 
 

 
 
 
 

 

Lista 1-solisti/formatii muzica: ELENA GHEORGHE, JORGE, 
STEFAN STAN, CORINA BUD, SELFIE, DISTINTO, ANDA 
ADAM, DJ PROJECT, ANNA LESKO, AMI, PEPE, LORA, 
ANTONIA, TRIO-UL DJ SAVA-CARINE-DDY, NUNES, TWO 
(EX-AKCENT), OANA RADU 
 
Lista 2—solisti muzica/artisti locali: GABRIELA COMANICI, 
LICA CHITCAN, FLORIN POPA, INDIRA, OANA 
GABRIELA DIMA, DIANA OSTACHE, RODICA 
BLANARU.Prezenta lista nu are caracter limitativ. 

 
 
 
(se completeaza de ofertant/candidat) 

Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 
                                                          (denumirea/numele ofertantului) 
 
 

 
 

FORMULARUL 15 
 

 
 
OPERATORUL ECONOMIC 

.....................................................................................  
      (denumirea/numele) 

.....................................................................................  
     (adresă) 

.....................................................................................  
  (datele de identificare ale societăţii) 
 
 



 
 

 

 
D E C L A R A Ţ I E  

privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite 
de subcontractanţi  

 
 
Achiziţia public ace are ca obiect: 
 „Servicii de organizare a evenimentului-Revelion 2017-2018, Municipiul Onesti, Judetul Bacau”  
            Cod de clasificare CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2). 
 

 
 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  MUNICIPIULUI ONEŞTI, B-dul Oituz nr. 17, judeţ Bacău cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 
  
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 



 
 

 

           Anexă la 
FORMULARUL 15 

 
T A B E L  

privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite 
de subcontractanţi  

 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
subcontractant 

Partea/părţile din 
contract ce urmează a fi 

subcontractante 

Valoarea 
subcontractată 

si procent 

Acord subcontractor cu specimen de semnatură (semnatura si 
stampila) 

1.     
2.     
3.     

                
 
 Anexam Acordul/Acordurile de subcontractare încheiate cu fiecare subcontractant declarat (daca este cazul. 
 În situația în care oferta noastră va fi declarată câștigătoare, la semnarea contractului de prestari servicii, vom prezenta Contractul/Contractele de subantrepriză 
încheiate cu subcontractantul/subcontractanții declarat/declarați, în aceleaşi condiţii în care voi semna contractul cu achizitorul. 
 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul_______________________, în calitate de ____________________________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
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