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Formulare 
 

 

 
 
    ConŃine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a 
documentelor care o însoŃesc şi, pe de altă parte, să permită Comisiei de Evaluare examinarea şi 
evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 
 
Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziŃie publică are obligaŃia de a prezenta formularele prevăzute în 
cadrul acestei secŃiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 
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FORMULARUL 1  
 
       OFERTANTUL               Înregistrat la sediul autorităŃii contractante  

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

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

                
              Către .......................................................  
                    (denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 
                
  Ca urmare a anunŃului de participare apărut în SEAP, nr. ....................................... din  
 
...............…………………………….., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului  
                         (ziua/luna/anul) 
.......................................................................................……………………………………     noi  
            (denumirea contractului de achiziŃie publică) 
 
..................................……………vă transmitem alăturat următoarele: 
(denumirea/numele ofertantului) 
 
  1. Documentul ..................................…… privind garanŃia pentru participare, în cuantumul  
                  (tipul, seria/numărul, emitentul) 
şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaŃia pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei; 
 
  2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând, în original şi într-un număr de ...…. 
copii: 

   a) oferta; 
   b) documentele care însoŃesc oferta. 

  Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinŃele. 
                
  Data completării ...............                                           
                
                                                      Cu stimă,              
                
                                                      Ofertant, 
                                              ........................       
                                               (semnătura autorizată) 
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FORMULARUL  10B  
 OFERTANTUL 
__________________ 
   (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 

Catre .................................................................................................... 
                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

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

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 
(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam 
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de  
         (denumirea serviciului) 
(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________lei,  
                                                                                   (suma in litere si in cifre) 
reprezentand _____________________euro, la care se adauga taxa pe valoarea  adaugata    
                    (suma in litere si in cifre)              
 in       valoare de      _________________________lei. 
                                   (suma in litere si in cifre) 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastră este stabilita câstigatoare, sa prestam 
serviciile in graficul de timp anexat. 

3. Ne angajam sa menŃinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 
_____________________________________     zile,   respectiv   pana   la   data    de  

(durata in litere si cifre) 
___________________________, si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi  
        (ziua/luna/anul)       
acceptata oricand inainte 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. Alaturi de oferta de baza: 
     _  
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 
separat, marcat in mod clar "alternativa";_ 
    |_|   nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
 

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind 
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din 
documentatia de atribuire. 
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7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta 
oferta pe care o puteti primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, in calitate de ____________________, legal autorizat sa semnez 
              (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele ofertantului) 
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FORMULARUL 2 
 
 
1. PERSONALUL OBLIGATORIU 
 

Ofertantul va avea obligaŃia să asigure minim următoarele categorii de personal: 
FuncŃie Nr. 

persoane 
ExperienŃă RelaŃia 

contractuala 
Arhitect- Şef de proiect 1 Minim 10 ani experienŃă 

în domeniu 
 

Arhitect 1 Minim 5 ani experienŃă 
în domeniu 

 

Inginer proiectant construcŃii 
civile 

1 Minim 5 ani experienŃă 
în domeniu 

 

Inginer proiectant instalaŃii 1 Minim 5 ani experienŃă 
în domeniu 

 

Inginer proiectant drumuri, 
poduri, căi ferate 

1  
Minim 5 ani experienŃă 
în domeniu 

 

Inginer/economist –specialist 
în evaluarea impactului de 
mediu 

1 Minim 5 ani experienŃă 
în domeniu 

 

Geotehnician 1 Minim 5 ani experienŃă 
în domeniu 

 

 
 
 
Anexat se vor ataşa CV-urile persoanelor angajate în realizarea obiectivului contractului. 
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FORMULARUL 3 
 
                    BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 
 
 

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

 
 

Către  Primaria Municipiului BISTRIłA,  
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ELABORARE  PLAN URBANISTIC 
ZONAL-PARC INDUSTRIAL SARATA-30 HA noi 
.................................................,(denumirea băncii)  având sediul înregistrat la 
..............................., (adresa băncii), ne obligăm faŃă de  Primaria Municipiului  să plătim suma 
de..................................., (în litere şi în cifre) la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă 
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.............................................................(denumirea/numele) şi-a retras oferta în 
perioada de valabilitate 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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FORMULARUL 4 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 

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, pe domenii: ______________________________________ 
        (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

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: 

_________________________________________________________________________ 
Cifra de afaceri anuala                             Cifra de afaceri anuala 

                 Anul                                                                        la 31 decembrie                                 la 31 decembrie  
                                                                                                 (mii lei)                                                     (echivalent euro) 

_________________________________________________________________________ 
 1. 2006 
_________________________________________________________________________ 
 2. 2007 
_________________________________________________________________________ 
 3. 2008 
_________________________________________________________________________ 
 Media anuala: 

_________________________________________________________________________ 
 

 
 

Candidat/ofertant, 
_______________ 
(semnatura autorizata) 
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FORMULARUL 5 
 
      Model de Curriculum Vitae   | <numele aplicantului> 
                                        | Curriculu m vitae 
    * Not ă                              | 
    Înlocui Ńi rubrica (numele           | 
    aplicantului cu propriul nume)      | 
    ** Not ă                             | 
    Toate textele scrise cu aceste      | 
    caractere au rol informativ şi nu   | 
    apar în CV                          | 
    *** Not ă                            | 
    Textul dintre () va fi înlocuit cu  | 
    informa Ńiile cerute                 | 
                                        | 
    INFORMA łII PERSONALE                | 
    Nume                                | (Nume, pr enume) 
                                        | 
    Adres ă                              | (num ărul, strada, cod po ştal, ora ş, 
                                        | Ńara) 
    Telefon                             | 
                                        | 
    Fax                                 | 
                                        | 
    E-mail                              | 
                                        | 
    Na Ńionalitate                       | 
                                        | 
    Data na şterii                       | (ziua, luna, anul) 
                                        | 
    EXPERIEN łĂ PROFESIONALĂ             | (Men Ńiona Ńi pe rând fiecare  
                                        | experien Ńă profesional ă pertinent ă,  
                                        | începând cu cea mai recent ă dintre      
* Perioada (de la - pân ă la)              acestea 
                                        | 
    * Numele şi adresa angajatorului    | 
                                        | 
    * Tipul activit ăŃii sau sectorul de | 
      activitate                        | 
                                        | 
    * Func Ńia sau postul ocupat         | 
                                        | 
    * Principalele activit ăŃi şi        | 
      responsabilit ăŃi                  | 
                                        | 
    EDUCA łIE ŞI FORMARE                 | 
    * Perioada (de la - pân ă la)        | (Descrie Ńi separat fiecare form ă de 
                                        | înv ăŃământ şi program de formare 
                                        | profesion al ă urmate, începând cu  
                                        | cea mai r ecent ă) 
    * Numele şi tipul institu Ńiei de    | 
      înv ăŃământ şi al organiza Ńiei     | 
      profesionale prin care s-a        | 
      realizat formarea profesional ă    | 
                                        | 
    * Domeniul studiat/aptitudini       | 
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      ocupa Ńionale                      | 
                                        | 
    * Tipul calific ării/diploma         | 
      ob Ńinut ă                          | 
                                        | 
    * Nivelul de clasificare a formei   | 
      de instruire/înv ăŃământ           | 
                                        | 
    APTITUDINI ŞI COMPETENłE PERSONALE  | 
    dobândite în cursul vie Ńii şi       | 
    carierei dar care nu sunt           | 
    recunoscute neap ărat printr-un      | 
    certificat sau o diplom ă            | 
                                        | 
    Limba matern ă                       | 
    Limbi str ăine cunoscute             | (Enumera Ńi limbile cunoscute şi 
    * abilitatea de a citi              | indica Ńi nivelul: excelent, bine, 
    * abilitatea de a scrie             | satisf ăcător) 
    * abilitatea de a vorbi             | 
                                        | 
    Aptitudini şi competen Ńe artistice  | (Descrie Ńi aceste aptitudini şi 
    Muzic ă, desen, pictur ă, literatur ă  | indica Ńi contextul în care le-a Ńi 
    etc.                                | dobândit)  
                                        | 
    Aptitudini şi competen Ńe sociale    | (Descrie Ńi aceste aptitudini şi 
    Locui Ńi şi munci Ńi cu alte persoane,| indica Ńi contextul în care le-a Ńi 
    într-un mediu multicultural, ocupa Ńi| dobândit) 
    o pozi Ńie în care comunicarea este  | 
    important ă sau desf ăşura Ńi o        | 
    activitate în care munca de echip ă  | 
    este esen Ńial ă. (de exemplu cultur ă,| 
    sport etc.)                         | 
    Aptitudini şi competen Ńe            | (Descrie Ńi aceste aptitudini şi 
    organizatorice                      | indica Ńi în ce context le-a Ńi 
    De exemplu coordona Ńi sau conduce Ńi | dobândit) 
    activitatea altor persoane, proiecte| 
    şi gestiona Ńi bugete; la locul de   | 
    munc ă, în ac Ńiuni voluntare (de     | 
    exemplu în domenii culturale sau    | 
    sportive) sau la domiciliu.         | 
                                        | 
    Aptitudini şi competen Ńe tehnice    | (Descrie Ńi aceste aptitudini şi 
    (utilizare calculator, anumite      | indica Ńi în ce context le-a Ńi 
    tipuri de echipamente, ma şini etc.) | dobândit) 
                                        | 
    Permis de conducere                 | 
                                        | 
    Alte aptitudini şi competen Ńe       | (Descrie Ńi aceste aptitudini şi 
    Competen Ńe care nu au mai fost      | indica Ńi în ce context le-a Ńi 
    men Ńionate anterior                 | dobândit) 
                                        | 
    INFORMA łII SUPLIMENTARE             | (Indica Ńi alte informa Ńii utile şi 
                                        | referinte  care nu au fost, de  
                                        | mentionat e de exemplu persoane de  
                                        |contact,re ferinte etc) 
    ANEXE                               | (Enumera Ńi documentele ata şate 
                                        | CV-ului, dac ă este cazul).  
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FORMULARUL 6 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _______________________________,  
                                                                                                (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
 

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne 
aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu 
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare 
privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante 
__________________________________________ ________cu privire la orice aspect 
                                              (denumirea si adresa autoritatii contractante) 

tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________ . 

                                                                                               (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 

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

Candidat/ofertant, 
_________________ 

(semnatura autorizata) 
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FORMULARUL  7   
Operator economic 
 ___________________ 
 (denumirea/numele) 
 

DECLARAłIE 
privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181  
din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 

 
 

Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea operatorului economic), în calitate de 
ofertant/candidat/concurent la procedura de .......................................(se menŃionează procedura) 
pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică având ca obiect 
................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării) , cod 
CPV.........................................., la data de .................. (zi/lună/an), organizată de 
...................................................... (denumirea autorităŃii contractante), declar pe propria 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 sunt 
stabilit până la data solicitată .................; 

c1) nu există nici un caz în care, în ultimii 2 ani, nu mi-am îndeplinit sau mi-am 
îndeplinit în mod defectuos obligaŃiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt 
care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor 
contractului; 

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 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 
înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraŃiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

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

............................................. 
(semnătură autorizată ofertant) 
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FORMULARUL 8 
  
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
EXPERIENTA SIMILARA*) 

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________. 

Numarul si data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

Tara: ____________________. 

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 

|_| contractant asociat 

 |_| subcontractant 

4. Valoarea contractului: 

exprimata in  exprimata 

moneda in care in echivalent 

s-a incheiat  euro 

contractul 

a) initiala (la data semnarii contractului):  _________            ___________  

b) finala (la data finalizarii contractului): _________             ___________ 

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de 

solutionare: ___________________________. 

6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin 

care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: 

_______________________________. 

Candidat/ofertant, 
_______________ 

(semnatura autorizata) 
------------ 

    *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin 

prezentarea contractului respectiv.  
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FORMULARUL 9 
CENTRALIZATOR DE PRETURI 

 pentru servicii 
_________________________________________________________________________ 
Nr.        Activitatea          Tariful       Remuneratia            Pretul              Taxa pe    
crt.              (etapa/faza)          unitar    personalului            total               valoarea 
                                                               adaugata 
  
__________________________________________________________________________ 
0           1                2           3      4                     5                 
__________________________________________________________________________ 
1.                    
                                       RON:           RON:             RON:                          RON: 
  __________________________________________________________________________ 

    
            euro:            euro:                     euro:           euro: 

__________________________________________________________________________ 
2.      

                      RON:           RON:             RON:                          RON: 
___________________________________________________________________________ 

    
             euro:            euro:                     euro:            euro: 

__________________________________________________________________________ 
 ......                  RON:              RON:             RON:                 RON: 
_______________________________________________________________________ 
  

…….       euro:                   euro:                       euro:               euro:
          

__________________________________________________________________________ 
TOTAL            RON:             RON:                RON:              RON: 
      
__________________________________________________________________________ 
                                 euro:                   euro:                   euro:                  euro:
          
__________________________________________________________________________ 

 
 

........ % asociati                             RON: 

........ % subcontractanti                 RON: 
TOTAL                 RON: 
                           
                            Euro: ........ % asociati                             euro: 

........ % subcontractanti                 euro: 
Partea din contract, calculata ca o cota procentuala din pretul total, care urmeaza sa fie indeplinita de asociati/sau de 

subcontractori, care sunt persoane fizice sau juridice romane.  

 
Ofertant, 

...................... 
(semnatura autorizata) 
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FORMULARUL 10        
 
 
 

L I S T A 
privind dotarea cu echipamentele specifice realizării serviciiilor şi lucrărilor 

si aferente acestora si care sunt in stare de functionare 
 

Subsemnatul ______________, ____________ al societatii comerciale, declar ca societatea 
____________________ are in dotare urmatoarele echipamente, specifice realizarii serviciilor 

şi lucrărilor 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea echipam., tipul, 
modelul, marca 

UM 
(Buc) 

Tip Performante 
tehnice 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Toate echipamentele si softurile sunt in proprietatea * firmei, pretul aproximativ 
cumulat al acestora este de cca. _______ euro 

 

 
* Sau, dupa caz, in folosinŃa firmei prin contract de închiriere / leasing 
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FORMULAR 11   
 

   DECLARA łIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA 
ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII  

 
I.  Date de identificare a întreprinderii  
Denumirea întreprinderii   ............................................................................................ 
   Adresa sediului social   ............................................................................................ 
   Cod unic de înregistrare   ............................................................................................ 
   Numele şi funcŃia   ............................................................................................ 
           (preşedintele consiliului de administraŃie, director general sau echivalent) 
     

II.  Tipul întreprinderii  
IndicaŃi, după caz, tipul întreprinderii: 
   [ ] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar 
din situaŃia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraŃia, 
fără anexa nr. 2. 
   [ ] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor 
calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiŃionale care se vor ataşa la 
declaraŃie. 
   [ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiŃionale care se vor ataşa la declaraŃie. 
     

III.  Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)  
 

ExerciŃiul financiar de referinŃă2) 
Numărul mediu anual de 
salariaŃi 

Cifra de afaceri anuală netă 
(mii lei/mii Euro) 

Active totale     
   (mii lei/mii Euro)    

   
 Important: PrecizaŃi dacă, faŃă de exerciŃiul       [ ] Nu 
financiar anterior, datele financiare au             [ ] Da (în acest caz se va completa şi se va 
înregistrat modificări care determină încadrarea             ataşa o declaraŃie referitoare la exerciŃiul 
întreprinderii într-o altă categorie (respectiv                    financiar anterior) 
micro-întreprindere, întreprindere mică, 
mijlocie sau mare). 
Semnătura ..................................................................................... 
                (numele şi funcŃia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 
   Declar pe propria răspundere că datele din această declaraŃie şi din anexe sunt conforme cu 
realitatea. 
  Data întocmirii .................................... 
   Semnătura .......................................... 
  ___________  
   1)Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din prezenta lege.  
   2)Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaŃi, cifra de afaceri anuală netă şi 
activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciŃiu financiar raportate în situaŃiile 
financiare anuale aprobate de acŃionari sau asociaŃi. În cazul întreprinderilor nou înfiinŃate 
datele cu privire la numărul mediu anual de salariaŃi, cifra de afaceri anuală netă şi activele 
totale se determină şi se declară pe propria răspundere.  
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FORMULARUL  12  
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTARI DE SERVICII EXECUTATE IN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 
 

1. Subsemnatul,............................... (numele complet)  reprezentant imputernicit al 
........................,  (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe 
propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in 
tabelul anexat sunt reale. 

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

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Primariei Municipiului, 
Romania, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data 
de................................................................... 

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 
                 
           
 
 
 Data completarii.............................. 
 
 
 
 
 

Ofertant, 
                                      
               ………… 
………………. 
                                                                              
              (semnatura 
autorizata ) 
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FORMULARUL 13 
 

ACORD DE ASOCIERE1- PARTENERIAT 
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

           
ACORD DE ASOCIERE2 

 
Prezentul acord de asociere , numit în continuare Acord, a fost redactat şi semnat în data 
de………, anul……., localitatea……….. 
Între 
Numele complet al firmei/companiei…………cu sediul…………., telefon………, fax………, cod poştal……., 
înmatriculat la Registrul ComerŃului cu nr………, Cod unic de înregistrare………, Atribut fiscal…….., Cont 
bancar…….., deschis la…………, reprezentat de ………..având funcŃia de………. 
Şi 
Numele complet al firmei/companiei……… cu sediul…………., telefon………, fax………, cod poştal……., 
înmatriculat la Registrul ComerŃului cu nr………, Cod unic de înregistrare ………, Atribut fiscal …….., Cont 
bancar…….., deschis la…………, reprezentat de ………..având funcŃia de………. 

 
…….. (se va completa şi pentru al treilea partener, dacă va fi cazul)  
(firmele/companiile asociate sunt denumite „PărŃi”, respectiv „Parte”) 
 
În condiŃiile în care PărŃile intenŃionează să încheie prezentul Acord, în vederea îndeplinirii 
obligaŃiilor contractule; şi 
łinând cont de obligaŃiile asumate prin prezentul Acord, PărŃile convin următoarele: 
 

Obiectul Acordului  
 
Obiectivul Acordului este de a reglementa principiile pe baza cărora se vor stabili relaŃiile de colaborare între PărŃi, 
cu scopul de a pregăti documentaŃia Ofertei şi a participa la LicitaŃie, precum şi de a realiza documentaŃia tehnică a 
proiectelor din cadrul Subprogramului “AsistenŃă tehnică pentru pregătirea de proiecte, finanŃabile prin Programul 
OperaŃional Regional 2007-2013”, finanŃat din bugetul Ministerului Integrării Europene, având calitatea de 
Autoritate Contractantă. 
 
Prevederile acestui Acord se referă exclusiv la activităŃile pe care PărŃile şi le-au asumat pentru îndeplinirea 
obligaŃiilor contractuale stabilite prin contractul de furnizare de servicii încheiat cu Ministerul Integrării Europene. 
 
 
ObligaŃiile Păr Ńilor 
 
A. PărŃile îşi vor desemna prin Acord următoarele: 
 

1. firma/compania principală care va răspunde de îndeplinirea obligaŃiilor contractuale; 
2. o persoană care în baza unei împuterniciri legalizate la notariat va avea dreptul să semneze Contractul şi 

documentele aferente, pe parcursul derulării acestuia; 

                                                 
1 Acest document nu reprezintă un subcontract. Subcontractorii nu sunt asociatii (subcontractarea nu este 
permisă între PărŃile Acordului). 
2 Acest document nu reprezintă un subcontract. Subcontractorii nu sunt asociatii (subcontractarea nu este 
permisă între PărŃile Acordului). 
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3. repartizarea obligaŃiilor parteneriale (activităŃile care vor fi întreprinse de fiecare partener în cursul 
derulării contractului), conform tabelului anexat. 

 
Firma/compania Calitatea în cadrul asocierii Repartizare activităŃi 

   
   

   

 
B. PărŃile îşi vor asuma suportarea cheltuielilor necesare realizării obligaŃiilor contractuale stabilite prin contractul 
semnat cu Autoritatea Contractantă. 
 
C. PlăŃi 
Asociatul principal îşi va deschide un cont separat pentru încasarea contravalorii contractului. 
Toate plăŃile pentru activităŃile efectuate pe parcursul derulării contractului vor fi făcute pe bază de facturi emise de 
către partenerul principal.  
 
Durata  de valabilitate a Acordului 
 
Fiecare parte are obligaŃia de a-şi păstra calitatea de Parte în Acord pe întreaga perioadă de 
derulare a contractului, încheiat cu Ministerul Integrării Europene,  la care se adaugă o durată de 
5 ani de la data finalizării contractului fără a pretinde costuri suplimentare. 
 

Proprietatea asupra documentaŃiei tehnice elaborate 
 
DocumentaŃia tehnică elaborată va fi predată în original beneficiarului proiectului, urmând ca 
fiecărei PărŃi să-i revină câte 1 copie. DocumentaŃia va fi păstrată de fiecare Parte pentru o 
perioadă de 5 ani, de la data finalizării contractului. 
 
DispoziŃii Finale 
 
Acordul se va elabora numai în limba română. 
Eventualele dispute rezultate din prezentul acord  sau în legătură cu acesta, pe care PărŃile nu le pot soluŃiona pe 
cale amiabilă, vor fi soluŃionate de instanŃele competente. 
Acordul se supune legislaŃiei româneşti în vigoare. 
Acordul va fi întocmit în …..exemplare , câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru Autoritatea Contractantă. 
 
Reprezentant asociat  principal  
……………………..  
Semnătură 
……………………    
L.S   
 
Reprezentant asociat 1     Reprezentant asociat 2  
…………………     ….. ……………… 
Semnătură        Semnătură 
…………       …………   
L.S        L.S    
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FORMULARUL 14 
 

OFERTANTUL, 

         ____________________ 

            (denumirea/numele) 

 

Grafic de timp pentru indeplinirea sarcinilor 
 

 
Numele Functie Sarcina 

(raporturi 
solicitate) 

ziua/saptamana/luna 
 

numarul de  
zile/ 

saptamani/ 
luni  

   1 2 3  ...  
1       total 1 
2       total 2 
....       total .... 

 
 
 

Denumire 
activitati  

Numarul 
de 

persoane 
aferente 
fiecarei 

activitati  

ziua/saptamana/luna numarul 
de  

zile/ 
saptamani/ 

luni  

  1 2 3 ...  
1      total 1 
2      total 2 
...      total ... 

 
                        

 

Ofertant, 

________________ 

(semnatura autorizata) 
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FORMULARUL 15 
Ofertant, 
............................ 
(denumirea/numele) 
 
 
 

IMPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTAREA OFERTANTULUI LA 
SEDINTA DE DESCHIDERE 

 
 
 
                 Subsemnatul ..................................(numele), posesor al actului de identitate............(tipul actului) 
seria ............ nr. ..................., emis de .....................(emitent) la data de ........................................,  cod numeric 
personal..................................., in calitate de ........................(functia), reprezentant legal al 
.......................................(denumirea/numele ofertantului), conform ....................................... (se mentioneaza 
documentul legal prin care a fost numit reprezentantul legal), imputernicesc persoanele de mai jos sa reprezinte 
ofertantul........................ ( denumirea /numele ofertantului) la sedinta de deschidere din cadrul procedurii de 
atribuire a contractului : “REABILITAREA SI MODERNIZAREA PARCULUI  MUNICIPAL 
BISTRIłA” 
 
                1.Domnul/Doamna ..................................(numele), posesor al actului de 
identitate............(tipul actului) seria ............ nr. ..................., emis de .....................(emitent) la 
data de ........................................,  cod numeric personal...................................; 
                2. ....................................... 
( Se trec toate persoanele imputernicite sa reprezinte ofertantul la sedinta de deschidere) 
 
 
 

Data completarii.................................. 
 
 
       Ofertant, 

 ................................ 
      (Semnatura autorizata) 
      

...................................................(numele reprezentantului legal si 
semnatura) 

 
 
 
 
 
 
Se vor atasa copii dupa actele de identitate ale persoanelor nominalizate 
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FORMULARUL 16 

 
Antet/contestator 
…………………………. 
 
 

CONTESTATIE 
 
 
 
Subscrisa ………………………….cu sediul in…………………cod unic de 
inregistrare…………………………reprezentata legal prin…………………………………in 
calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ……….organizata de 
autoritatea contractanta ……………………………..avand sediul 
in…………………………….. 
Contest decizia autoritatii contractante………………………………………pe care o consider 
nelegala. 
Motivele care stau la baza contestatiei sunt : 

- In fapt………………………………………….. 
- in drept :………………………………………. 
In sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba ; 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

 
Semnatura/stampila  

 reprezentat legal 
       (nume/prenume in clar) 

 

ATENTIE ! 
formularea in mod necorespunzator a contestatiei conduce la RESPINGEREA ACESTEIA ! 
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Formularul 17 
................………......................                     

  (denumirea şi datele ofertantului) 

 
 
 
 
 

DECLARAłIE  
  PRIVIND PARTEA/PĂRłILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE   
              DE SUBCONTRACTANłI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 
  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................................................(denumirea şi 

adresa 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 
înŃeleg 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 autorităŃii contractante) cu privire la orice aspect 
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
                                                      

 
 
 
 

Nr
crt 

Denumire subcontractant 
Partea/părŃile din contract  

ce urmează a fi subcontractate 
Acord subcontractor 

cu specimen de semnătură 
0 1 2 3 

    
    
    

 
                                                   
 
 
 

Operator economic, 
(semnătură autorizată) 

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

 


