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FORMULARUL NR.  1 
 
OPERATOR ECONOMIC              Înregistrat la sediul autorităŃii contractante 
…………………………..                             Nr. .............. / ...................2007 
    (denumirea/numele) 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
               Către ..................................................... 
                    (denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 
 
 
 
 
    Ca urmare a invitaŃiei de participare apărută în SEAP cu nr._______ din 
____________, privind aplicarea procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea 
contractului .................../(denumirea contractului de achiziŃie publică),  noi 
................../(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele: 
    1. Documentul ................/(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanŃia pentru 
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaŃia de 
atribuire; 
    2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând, în original: 
    a) oferta; 
    b) documentele care însoŃesc oferta. 
    Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinŃele. 
 
          Data completării ...............             
 

 Cu stimă, 
 
                                                     Operator economic, 
                                                    ................................... 
                                                  (semnătura autorizată) 
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FORMULAR 12A  
 

OPERATOR ECONOMIC 
      ____________________ 
         (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARA łIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                               (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedură şi a sancŃiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaŃia prevazută la art. 18o din OrdonanŃa de 
urgenŃa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 
ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanŃe judecătoreşti pentru participarea 
la activităŃi ale unei organizaŃii criminale, pentru corupŃie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de 
operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, 
nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.  

 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraŃiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de _________________________ . 
                                                          (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
 
    Data completării ...................... 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
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FORMULAR 12B 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
           (denumirea/numele) 

 
 

DECLARA łIE  
privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 

 
 

 
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele 

operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent 
la procedura de ......................... [ se menŃionează procedura] pentru achizitia de 
........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea 
podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează 
data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităŃii 
contractante], 

declar pe proprie răspundere că: 
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 

administrator judiciar sau activităŃile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  
fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaŃie 
similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre 
situaŃiile prevăzute la lit. a); 

c) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de 
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în Ńara în care 
este stabilit până la data solicitată................. 

d) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaŃiile contractuale şi nu am adus nici un 
fel de prejudicii beneficiarilor; 

e) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei 
instanŃe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale 
sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. 

 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraŃiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea 
sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii. 
 
 

Operator economic, 
…………………………. 
(semnatura autorizată ) 
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 5

FORMULARUL B2 
 
     CANDIDATUL/OFERTANTUL 
    ......................................................... 
              (denumirea/numele) 
 
 
 

INFORMA łII GENERALE 
 
 
 
    1. Denumirea/numele: 
    2. Codul fiscal: 
    3. Adresa sediului central: 
    4. Telefon: 
       Fax: 
       Telex: 
       E-mail: 
    5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare 
................................................................................................................................. 
           (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 
    6. Obiectul de activitate, pe domenii: 
................................................................................................................................ 
            (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
    7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 
................................................................................................................................ 
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
    8. Principala piaŃă a afacerilor: 
    9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008): 
________________________________________________________________ 
                    Cifra de afaceri anuală       Cifra de afaceri anuală 
   Anul                 la 31 decembrie                   la 31 decembrie 
                                      (lei)                                          (echivalent euro) 
________________________________________________________________ 
 2006 
________________________________________________________________ 
 2007 
________________________________________________________________ 
 2008 
________________________________________________________________ 
 Media anuală: 
________________________________________________________________ 
 

Candidat/ofertant, 
...................... 

(semnătura autorizată) 
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FORMULAR 12D 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARA łIE PRIVIND LISTA 
PRESTĂRILOR DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI  

(decembrie 2006 - decembrie 2009) 
Elaborarea de documentaŃii tehnico-economice pentru reabilitări de clădiri 

monumente istorice 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ....................................................... 
                                        (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca 
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
Subsemnatul declar ca informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, 
orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai 
........................................................................... 
 (denumirea si adresa autoritaŃii contractante)     cu privire la orice aspect tehnic si 
financiar in legatură cu activitatea noastră. 
Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de 
……………………………………………………… 
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 
 

Operator economic, 
…………………………. 
(semnatura autorizată ) 
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                                                                                                                          Anexă la Formular 12 D 

 
 

Nr. 
crt. 

 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului  
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*)  

 
PreŃul total 

al 
contractului  

 
Procent  

îndeplinit 
de 

prestator 
% 

 
Cantitatea 

(U.M.) 

 
Perioada 

de 
derulare**)  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1 
 

        

 
2 
 

        

 
..... 

 

        

 
 
 

        

 
Operator economic, 

...................................... 
(semnatura autorizată) 

 
 

 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant 
conducător (lider de asociaŃie); contractant asociat, subcontractant. 
**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a prestării. 



 8

FORMULAR 12F 
 
    OFERTANTUL 
....................…..………. 
  (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

INFORMA łII 
privind obliga Ńii contractuale în desfăşurare faŃă de alŃi 

beneficiari/clienŃi 
 
 
 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciilor 
prestate 

Denumirea 
autorităŃii 

contractante 

Gradul de 
realizare a 

contractului (%) 

Valoarea 
contractului 

     
     
     
 
 
 
                                                   Candidat/ofertant, 
                                                 ...................…………..      
                                                 (semnătura autorizată) 
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FORMULAR 12G 
OPERATOR ECONOMIC                                                                          
…………………………… 

 
 

DECLARA łIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE 
PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 

 
  
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., 
declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, 
orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, 
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai 
.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi                                  
        (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) 
financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de …………………………….. 
                                                                                      (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 

 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 
Personal 
angajat 

   

Din care 
personal de 
conducere 

   

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

Operator economic, 
………… ………………. 
(semnatura autorizată ) 

 
 
 
 
 



 10

FORMULAR 12H 
 
OPERATOR ECONOMIC     
…………………………… 

 
 
 

LISTA PERSONALULUI DE CONDUCERE ŞI A PERSONALULUI 
RESPONSABIL PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI DE SER VICII 

 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Studii/specializarea 
de baza 

Alte 
specializari 

FuncŃia de 
conducere/Responsabilitatea 

în cadrul îndeplinirii 
contractului 

     
     
     
     
     
     
     
     

     
 
 
Anexez la prezenta listă, CV-urile personalului de conducere, precum si a 
personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica, 
relevanŃa acestora faŃă de serviciile solicitate. 
 
 
 
 
Data completării ...................... 
 
 
 
 

Operator economic, 
………… ………………. 
(semnatura autorizată ) 

 



 11

FORMULAR 12I 
 

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

SITUAłIA 
privind tipul rela Ńiilor contractuale cu persoanele angajate în realizarea 

obiectivelor contractului de prestări servicii 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele FuncŃia Tipul rela Ńiei 
contractuale 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 

Ofertant, 
......................................... 
(semnătura autorizată) 
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FORMULAR 12J 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

DECLARA łIE PRIVIND PARTEA/P ĂRłILE DIN CONTRACT CARE 
SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTAN łI ŞI SPECIALIZAREA 

ACESTORA  
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
...........................................................................................,   
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, 
orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, 
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai 
..........................................................................  
(denumirea şi adresa autoritaŃii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de 
……………………………………………………...... 
      (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
 

Operator, 
………… ………………. 
(semnatura autorizată ) 
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Anexă la Formular 12J 

 
 

Partea/părŃile din 
contract ce urmează a 

fi subcontractante 
Nr. 
crt. 

Denumire subcontractant 

Fizic Procentual 

Acord 
subcontractor cu 

specimen de 
semnatură 

     
     
            

    
 
 
 

Operator economic, 
............................................... 

(semnatura autorizată) 
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         Formular nr. 12 K 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 

Conform 
____________________________________________________________. 
                            (incadrarea legala) 

Noi, parti semnatare: _______________________ 
                                                   (denumire autoritate contractanta) 

                     ________________________ 
                                                  (denumire autoritate contractanta) 

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica 
_________________________________________________________________. 
                                                                 (denumire obiect contract) 

Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 
1. ___________________________________ 
2.____________________________________ 
… ___________________________________ 
 
Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de 
achizitie publica comun: 
 
_______ % ______________________________ 
                        (denumire autoritate contractanta) 

 
_______ % ______________________________ 
                                  (denumire autoritate contractanta) 

 
Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: 

- liderul asociatiei _____________ preia responsabilitatea si primeste  
instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. 
 
Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: 

- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare 
a sarcinilor convenite de comun acord. 

 
Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: 

- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat  a 
contractului  de asociere; 

- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de  
participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei. 
 Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie 
publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: 
_______ % ________________________________ 
_______ % ________________________________ 
 
Liderul asociatiei: 
____________________ 
(denumire autoritate contractanta) 
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Alte clauze: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Data completarii:       
 
LIDERUL ASOCIATIEI,      ASOCIAT, 
 
______________      __________________ 
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                 BANCA        Formular nr. 11 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANłIE BANCARĂ 
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziŃie 

publică 
 
 

Către ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritaŃii contractante şi adresa completă) 

 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, 
                        (denumirea contractului de achiziŃie publică) 

noi ____________________, având sediul înregistrat la ______________________, 
                      (denumirea băncii)                                                                                             (adresa băncii) 

ne obligăm faŃă de _____________________________________ să plătim suma de 
                                                           (denumirea autorităŃii contractante)  

__________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă 
                    (în litere şi în cifre) 

obligaŃia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiŃia ca în cererea sa autoritatea contractantă să 
specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenŃei uneia sau mai multora 
dintre situaŃiile următoare: 
 
    a) ofertantul _____________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate  
                                                  (denumirea/numele) 

a acesteia; 
                     
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                    (denumirea/numele) 

nu a constituit garanŃia de bună execuŃie în perioada de valabilitate a ofertei; 
 
    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                     (denumirea/numele) 

a refuzat să semneze contractul de achiziŃie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 
 

Prezenta garanŃie este valabilă până la data de ______________________. 
 
Parafată de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnătura autorizată) 
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FORMULAR 10B 
 
    Operator economic 
    ___________________ 
    (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERT Ă 
 
    Către .................................................................... 
                (denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 
 
    Domnilor, 
    1. Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai ofertantului 
_________________________________________________ (denumirea/numele 
ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în 
documentaŃia mai sus menŃionată, să prestăm/_______________________ (denumirea 
serviciului), pentru suma de __________________________________ (suma în litere şi 
în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepŃia serviciilor, la care se adaugă 
taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________ (suma în litere şi în cifre). 
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 
serviciile în graficul de timp anexat. 
    3. Ne angajăm să menŃinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile, 
(durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ___________________ 
(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 achiziŃie publică această ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 
stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
    5. Precizăm că: 
    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de 
ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
    |_| nu depunem ofertă alternativă. 
    (Se bifează opŃiunea corespunzătoare.) 
    6. Am înŃeles şi consimŃim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanŃia de bună execuŃie în conformitate cu prevederile din 
documentaŃia de atribuire. 
    7. ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice 
altă ofertă pe care o puteŃi primi. 
 
    Data _______/_______/_________ 
 
    __________________________, (semnătură), în calitate de ___________________, 
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ___________________________ 
(denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULARUL 12L 
         OFERTANTUL 
    ...................................... 
        (denumirea/numele) 
 
 

GRAFIC DE TIMP PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR 
 
 

Nr. 
crt.  Denumirea documentaŃiei 

Ziua/ 
săptămâna

/luna 

Numărul de 
zile/săptămâni

/luni 
 Etapa 1   

1. Expertiză tehnică   

2. 
DocumentaŃie de avizare a lucrărilor de 
intervenŃii 

  

3. 
DocumentaŃii pentru acorduri şi avize, inclusiv 
obŃinerea acestora 

  

 Etapa 2   

4. 
Proiect tehnic, verificat de verificatori de 
proiecte atestaŃi 

  

5. Detalii de execuŃie   

6. 
DocumentaŃie pentru obŃinerea autorizaŃiei de 
construire 

  

7. Planul de securitate şi sănătate în muncă   
 TOTAL    

   
Ofertant, 

......................................... 
(semnătura autorizată) 

 
 
 
NOTĂ: 

• Graficul de timp se poate modifica în funcŃie de oferta fiecărui candidat/ofertant. 
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FORMULARUL PF 
         OFERTANTUL 
    ...................................... 
        (denumirea/numele) 
 
 

PROPUNEREA FINANCIAR Ă 
 
 

Nr. 
crt.  Denumirea documentaŃiei 

Valoarea 
fără TVA 

- lei - 

TVA 
- lei - 

Valoarea  
cu TVA 

- lei - 
 Etapa 1    

1. Expertiză tehnică    

2. 
DocumentaŃie de avizare a lucrărilor de 
intervenŃii 

 
 

 

3. 
DocumentaŃii pentru acorduri şi avize, 
inclusiv obŃinerea acestora 

 
 

 

 Etapa 2    

4. 
Proiect tehnic, verificat de verificatori de 
proiecte atestaŃi 

 
 

 

5. Detalii de execuŃie    

6. 
DocumentaŃie pentru obŃinerea autorizaŃiei de 
construire 

 
 

 

9. Planul de securitate şi sănătate în muncă    
 TOTAL     

   
Ofertant, 

......................................... 
(semnătura autorizată) 

 
 
 
NOTĂ:  
        Propunerea financiară se poate modifica în funcŃie de oferta fiecărui candidat/ofertant. 
 

 


